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По всій Україні почали діяти жорсткі обмеження 
через карантин. Закрили усі розважальні, спортивні 
заклади, кафе та ресторани, перукарні та салони 
краси. З торговельних закладів мають право 
працювати тільки продуктові магазини, магазини 
побутової хімії, аптеки та АЗС

Також закриті залізничні та авіасполучення з іншими 
країнами. З середи закрили пасажирські міжміські 
перевезення, дозволяються поїздки в маршрутках 
та автобусах до 10 пасажирів. У громадському 
транспорті проводиться обов’язкова дезінфекція. 

Та чи дотримуються правил карантину у Козятині? Як 
працюють комунальні служби, та куди звертатися, 
якщо ви захворіли?
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Грибок на стелі 
виГнав з дому

рибалки прибирали 
водокаЧку

 ОСББ готувалося 
оформляти документи на 
прибудинкову територію, 
аж тут мешканці дізналися, 
що за їхнім будинком 
хочуть облаштувати 
парковку. Обурені люди 
прийшли до міської ради

 У начальниці відділу 
культури та туризму 
трапився конфлікт з 
Неллою Литвиновою. 
Причиною стала пісня, 
у якій прозвучала фраза 
«воюємо з братом»

 «Це наша земля»посварилися 
Через пісню
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такі вивіски в козятині можна зустріти на дверях кафе. 
Але більшість магазинів у середу ще працювала
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в’яЧеслав ГонЧарук

Рибалки «Трофею» вирішили 
почати суботник з 9-ої ранку. 
З трьохсот з хвостиком членів 
організації на прибирання став-
ка приходить менше половини 
зареєстрованих в клубі. Найдис-
циплінованіших, що прийшли в 
призначений час, було 26 осіб. 
Вирішили почекати, поки піді-
йдуть інші «трофеївці». А щоб не 
стояти дарма, вирішили провес-
ти маленькі позачергові збори.

Питанням номер один у ри-
балок було забезпечити рибі 
комфортні умови для не -
рес т у  по всьому с тавку. 

– Вода з початком весни 
покрила очерет тільки від до-
роги. З протилежної сторони 
очерету немає. Щоб риба вда-
ло віднерестилась, треба на-
кидати гілля, – казали рибалки.

– Рівень води в нашому ставку 
менший, тому що від «Клубного» 
до нашого ставу пориті копанки, 
– каже пан Сергій. – Поки во-
дою не наповняться їхні канали, 

вода в наш ставок не прийде.
Підняли питання, що вже пора 

до тих, хто не виконує правил 
організації, вживати якісь міри. 

– Дійсно є такі, що в якомусь 
році один раз здали на зариблення 
гроші і, крім як на ставку, більше їх 
не бачимо, – каже пан Олександр.

Запланували ще з початку 
нового року купити на весну 
400 кілограмів малька. От тіль-
ки платоспроможних на день 
суботника було тільки 110 осіб. 

– На рибу гроші зберемо, –  ка-
жуть рибалки клубу. –Треба всім 
есемесками повідомити. На цьому 
незаплановані збори закрили.

За час зборів підійшли ще 8 
осіб. Всі разом взяли мішки та 
граблі і пішли прибирати водойму.

– Тільки в одні мішки пакуй-
те скло і сміття, то відвеземо 
на смітник. Пластик потрібно 
зібрати окремо, ми його від-
веземо до контейнерів з пласти-
ком, – каже голова товариства.

Рибалки «Трофею» розі-
йшлися по обидві сторони 
ставка, а ми поїхали на субот-

ник, який на 10 годину збирав 
«Клуб козятинських рибалок».

У призначений час зібралося 
11 осіб. Поки екіпірувались і ві-
талися один з одним, підійшли 
ще двоє. До речі, про вітання 
чоловіків. Про ніякі рукостис-
кання вже не може бути й мови. 

Дай Бог, щоб в нашому місті тої 
«корони» не було, але перевча-
тися вітатися вже потрібно тепер.

Усього взяли участь у приби-
ранні Водокачки 22-оє рибалок 
клубу. Щоб виловити все те, 
що накидали у Водокачку не-
відомі, людей виявилось замало.

в’яЧеслав ГонЧарук
До редакці ї газети «RIA-

Козятин» звернулася мешканка 
вулиці Володимира Великого 
Валентина. Вона повідомила, 
що виселилась з власної квар-
тири через плісняву від над-
мірної вологи. Жінка в розпачі. 
Каже: «Бігаю по всіх інстанціях 
і нізвідки не маю допомоги».

Коли ми прийшли в квартиру 
Валентини, складалося вражен-
ня, що з підлоги помешкання 
недавно зійшла вода. Плитка, 
якою встелена підлога, від 
основи відклеїлась, шпалери 
звисають зі стін, а на стелі 
плями від закоренілої гнилі.

— У нашому будинку потріб-
но новий дах робити, — каже 
господиня. — Напишу заяву чи 
скаргу, прийдуть комунальники, 
щось трохи роблять. Тільки ро-
бітники самі кажуть, що такий 
ремонт ненадовго. Коли у мене 
вистачало терпіння в цьому 

безладі жити, де протікало зі 
стелі, то ставила миски. Коли 
зрозуміла, що це буде без-
кінечно – вирішила тимчасово 
пожити у рідних. Коли я піш-
ла, сусід, що живе поверхом 
нижче, думав, що це я його 
затопила. Хотів навіть до суду 
на мене подавати. Але потім 
дізнався, що моєї вини немає. 

За словами пані Валентини, 
вона написала заяву міському 
голові і планує їхати до на-
родного депутата Юрчишина. 

– Якщо мені міський голова 
і народний депутат відмовлять, 
поїду в Київ на одиночний про-
тест. Далі мучитися в такій квар-
тирі я не хочу, – каже жінка.  

Ми звернулись в управління 
ЖКГ. Коментар з цього приводу 
дав начальник житлово-кому-
нального господарства Козятин-
ської міської ради Євген Мала-
щук. За його словами, комуналь-
ники перевірили покрівлю будин-

ку. Вони встановили, що причи-
ною надмірної вологи в квартирі 
№ 13 є тріщина в зливній трубі. 

– «Ливневу» трубу замінять. 
Але мешканці згаданого будинку 

заборгували комунальному під-
приємству 13 тисяч гривень. Ко-
мунальники хочуть, щоб мешкан-
ці будинку хоч частину боргу пе-
рекрили, – каже начальник ЖКГ.

новининовини

у дворі будинку демонтували 
спортивний майданЧик
тепер тихо. У дворі будинку № 74 на вулиці Грушевського більше десяти років був невеличкий 
спортивний майданчик: територія, обнесена парканом, на якій стояли одні футбольні ворота і 
баскетбольний щит. Тепер його знесли, комусь на радість, для когось – на жаль

ми запитали у козятинЧан

л ю д м и л а  ( 6 1 ) , 
підприємеЦь:-Хіба думку 
людей питають? На сьогод-
нішній день переведення 
стрілок годинника, то не 
найбільша проблема. 

микола (67), пенсіо-
нер:– Дорослі люди 
до всього звикають, 
а в дітей забирають 
годину сну. 

руслан (32), тимЧасово 
непраЦююЧий:–Д л я 
мене великої різниці 
немає. Живу денними 
справами, а не за го-
динником. 

серГій (82), пенсіонер: –  Я 
прокидаюся дуже рано. 
Для мене немає вели-
кої різниці.

Галина ( 50), домоГос-
подарка: –Катего-
рично проти. У кого 
маленькі діти, переве-
дення на літній час - 
проблема для батьків.

наталія (36), підпри-
ємеЦь: - Я не проти 
літнього часу, я про-
ти, що час міняють 
кожного півроку.  

як ви ставитеся до переведення годинників? 

«трофей» і «Клуб козятинських рибалок» вийшли на суботник

тут був майданчик і був галас дітей. Де немає дитячого 
галасу, там немає майбутнього

КОРОТКО

Пожежі у 
Козятині та 
районі
 У вівторок, 17 березня, 

о 2.51 ночі козятинські ря-
тувальники ліквідували заго-
ряння приватного житлового 
будинку на вулиці Ватутіна. 
Полум'я знищило облицю-
вання однієї з кімнат будин-
ку на площі 30 квадратних 
метрів та домашні речі.

За інформацією пожежни-
ків, імовірна причина  — по-
рушення правил пожежної 
безпеки під час експлуатації 
приладів пічного опалення.

Також у вівторок бійці 
ДСНС ліквідували загорян-
ня сухої рослинності в Ка-
линівському, Липовецькому, 
Мурованокуриловецькому, 
Оратівському, Тростянець-
кому, Жмеринському, Лі-
тинському, Хмільницькому, 
Могилів-Подільському, Кри-
жопільському, Піщанському, 
Козятинському районах об-
ласті та місті Вінниці. Зага-
лом вогонь знищив понад 20 
гектарів сухої рослинності.

суботник у 
самгородку
  З настанням весни 
самгородчани вирішили 
причепурити своє село. 
Розпочали з сільського 
дитячого майданчика. 
П о п р и б и р а л и  с у х е 
листя, розчистили гілки, 
пофарбували паркан.
"Тепер там чисто і красиво. 
Усі, хто гарно попрацював, 
великі молодці, — пишуть 
у Фейсбук. — Передаємо 
естафету тим, хто не 
відгукнувся на запрошення, 
адже в Самгородку ще багато 
роботи. Зробимо Самгородок 
чистим!"

Досі шукають 
зниклого 
глухівчанина
 Н а  т е р и т о р і ї 
Козятинського району 
шукали глух івчанина 
Станіслава Медвецького. 
Чоловік зник безвісти 9 
січня 2020 року. Козятинське 
в ідд ілення пол іц і ї  у 
п’ятницю, 13 березня, 
проводило розшукові заходи 
на території Пиковець, 
Пляхової та Махнівки.
На жаль, безвісти зниклого 
не знайшли.
Станіславу Медвецькому 
89 років. Відомо, що на 
момент зникнення він був 
одягнений у коричневу 
балонну куртку та чорну 
спортивну шапку.

на все сміття, що є у водокачці, мішків не вистачить

від вологи стіни та стеля квартири вкрилися грибком та 
цвіллю

з багатоПоверхівКи виселилась 
через грибоК

в’яЧеслав ГонЧарук

Про історію з майданчи-
ком нам розповіла місцева 
мешканка , яка прийшла у 
редакцію, щоб висловити по-
дяку усім, хто причетний до 
демонтажу спортивного май-
данчика. Ми вирішили дізна-
тися, чому знесли майданчик.

— Це рішення було прийнято 
більшістю мешканців будинків 
трьох ОСББ. Я сам спортсмен, 
розумію, що таким рішенням 
налаштував проти себе батьків, 
в кого є діти шкільного віку, 
–  каже голова ОСББ Вадим 
Рожук. – Те, що діти фізично 
розвиваються, — це добре. 
Тільки коли вони проводять 
ігри в аварійній клітці – це не-
безпечно. Ми виходили з того, 
що майданчик, в якому дитина 
може травмуватися, повинен 
бути демонтованим. Процес 
демонтажу був узгоджений з 
міською радою. У процесі де-
монтажу вони участі не брали. 
Міська рада забрала тільки 
розібраний металевий каркас, 
який стоїть у них на балансі.

— Вадиме, демонтаж май-
данчика, це була крайня міра?

— Мабуть, так. Там не було 
що ремонтувати, він був не-

безпечний для здоров’я дітей.
Що з цього приводу думають 

мешканці Грушевського, 74? 
Нам  вдалося поспілкуватися 
з небагатьма. Люди, які сиділи 
на лавочках біля під’їздів, в 
один голос заявляли, що вони 
там не живуть. Дехто робив 
вигляд, що сильно поспішає 
і заходив у будинок. Та все 
ж трьох жителів Грушевсько-
го, 74 вдалось розговорити.

— Цей майданчик хотіли 
демонтувати раніше. Люди 
похилого віку скаржились, 
що діти м’ячем забруднювали 
свіжовипрану білизну. Діс-
тавалося й склу на балконах. 
Навіть був випадок, коли в 
мешканця будинку через свар-
ку з підлітками, які грали, 
здається в баскетбол, трапив-
ся інсульт, – розповіла пані 
Олена. –  Але це ж діти, коли 
вони фізично здорові  – це 
радість батькам. Тай самі 
хлопці зайняті справою, а не 
шукають пригод у підворотнях. 
Люди демонтаж майданчи-
ка сприймають по-різному, в 
кого який інтерес, такою й є 
думка, – підсумувала Олена.

Пані Тетяна була проти зне-
сення спортивного майдан-
чика. Каже — невже пус-

тир краще? Діти тут були 
п і д  н а гл я дом  до р о с л и х .

— Але ж рішення демон-
тувати майданчик було по-
зицією більшості мешканців 
трьох ОСББ і бетонна осно-
ва спортивного майданчи-
ка небезпечна під час па-
дінь при грі в футбол? – 
запитали ми у пані Тетяни

— ОСББ тут ні до чого. Не 
вони вирішують, що демонту-
вати, а що ні. Але ж знести 
майданчик легше, ніж відремон-
тувати його. Спочатку міський 
голова був проти демонтажу 
майданчика. Та він втомився 
відбивати атаки прибічників 
демонтажу, – відповіла жінка. 
– Ще хочу додати, що з самого 
початку майданчик був покритий 
піском. Діти, граючи в манежі, 
зняли таку куряву, що той спе-
ціальний пісок весь підмели.

— На мою думку, літнім лю-
дям не стільки дошкуляв м’яч, 
як дитячий галас, – додає пані  
Вікторія. – У футбол тут не час-
то грали. В більшості випадків 
діти м’яча закидали в кільце. 

Ми запитали голову ОСББ 
Вадима Рожука, що тут буде за-
мість спортивного майданчика? 

— Спочатку я  хочу ви-
грати грант на проект зміни 

ландшафту прибудинкової те-
риторії трьох ОСББ, де має 
бути паркова зона з майдан-
чиками для дітей та дорослих.

— А якщо  в и  н е  в и -
г р а є т е  к о н к у р с ?

— Я буду брати участь в кон-
курсах до тих пір, поки його 
не виграю. Я хлопець впертий. 
У двері потрібно стукати, тоді 
їх відкриють, – сказав голо-
ва ОСББ Грушевського, 74.  
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ірина шевЧук, олена удвуд

Першими на карантин пішли 
школярі. У Козятинському 
районі школи закрили ще 
12 березня. Міські ж на-
вчальні заклади призупинили 
навчання на день пізніше, 
після засідання комісі ї з 
надзвичайних ситуацій. Нині 
учні навчаються дистанційно, 
через інтернет. На елек-
тронну пошту та у вайбер 
батькам надходять домашні 
завдання, які потрібно ви-
конати за час карантину. Та-
кож уся необхідна навчальна 
інформація є на сайтах шкіл.

– Після того, як діти ви-
йдуть з карантину, проведе-
мо моніторинг їхніх знань 
і вмінь за цей період, який 
вони будуть відсутні, – роз-
повідала на початку каран-
тину начальник районного 
управління освіти Аліна Ді-
денко. –  Ми попрацює-
мо на рахунок ущільнення 
навчального матеріалу і я 
думаю, що все буде добре.

тільки кухня на вивіз. У 
Держспоживслужбі нам повідо-
мили, що  до  введення суворого  
карантину та заборони торгівлі, 
по  всіх об’єктах, а це магазини, 
кафе тощо, розносили інформа-
ційні листи про  те, які заходи 
мають проводити.

— І від середи, 18 березня, 
заклади громадського хар-
чування мають призупинити 
роботу за винятком того, якщо 
їм замовляють кухню на ви-
віз, — розповіла головний 
спеціаліст відділу державного 
нагляду за дотриманням сані-
тарного законодавства Любов 
Бугрим. — Інформація про це 
має висіти на дверях закладу. 
Тільки таким чином кафе та 
ресторани мають проводити 
свою роботу. Але в той же час 
працівники мають бути забезпе-
чені засобами індивідуального 
захисту. Створюється комісія, 
куди мають увійти кілька пред-
ставників з нашої служби, з 
поліції, з лабораторного центру 
та органів влади. Ми маємо 
обходити і дивитися, чи вико-
нують об’єкти вказані рекомен-
дації. Мають працювати лише 
продуктові магазини, аптеки і 
магазини з побутовою хімією. 

на базарі – без змін. Ми ви-
рішили перевірити, як козятин-
чани дотримуються карантину у 
торгівлі. У  середу, 18 березня, 

завітали на ринок «Хлібодар». 
Тут працюють усі точки прода-
жу — не лише продуктові, а й 
канцелярія, одяг та посуд.

— Ви зачинятися на період 
карантину не будете? — за-
питуємо одну з продавчинь.

—  Б у д е м о ,  —  в і д -
п о в і д а є  в о н а .

— Коли? Уже з сьогодніш-
нього дня мали не працювати.

— Не знаю.  Може ,  до 
дванадцяти вже будемо за-
криватися, — каже жінка.

— А завтра будете виходити?
—  Н а п е в н о  н і .  Н е 

знаю ще .  Я  т і л ьки  при -
їхала, я не в курсі справи.

На точках з продажу кави 
робота теж кипить. Доро-
гою нам трапилося їх чо-
тири. У всіх були покупці.

— Ви у зв’язку з каран-
тином не будете зачиняти-
ся? — запитали ми в од-
ній з точок продажу кави.

— Не знаю, нам про це 
нічого не говорили, — від-
п о в і л а  д і в ч и н а - б а р и с т а .

Тут нам повідомили, що пра-
цюють повний робочий день.

більшість маГазинів від-
Чинені. Більш серйозно  до  
введення обмежень поставилися 
магазини з продажу побутової 
техніки. Один  з них зачинили на 
карантин до 3 квітня, інший пра-
цює у віддаленому режимі. Один 
з магазинів одягу теж не працює. 
Так само, як одне з кафе. А піце-
рія ще вчора повідомила на своїй 
сторінці у Фейсбук про те, що 
працюватиме лише на доставку.

Що стосується інших мага-
зинів, які ми перевірили, то 
вони були відчинені. Це буді-
вельний магазин, магазин з 
продажу шпалер, одягу, різних 
дрібничок, меблевий магазин, 
квітковий, центр вікон, магазин 
з продажу матеріалів для руко-
ділля та піротехніки. Зауважи-
мо, що інспектували ми не усі 
заклади. Перевірили лише час-
тину вулиці Грушевського, Сі-
чових Стрільців (колишня Ком-
сомольська) та Незалежності.

Людей у місті теж не по-
меншало. Деякі ходять у мас-
ках, особливо ті, що йдуть 
до аптеки. Дорогою нам зу-
стрівся чоловік у респіраторі. 
Під поштою черга, оскіль-
ки людей до приміщення 
пускають лише по одному.

Чи дезінфікується тран-
спорт? Відповідно до рішення 
комісії з питань техногенно-еко-

логічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій, увесь громадський 
транспорт має проходити дезін-
фекцію. Ми запитали у водіїв 
міських маршруток, як і скільки 
разів на добу дезінфікують авто-
буси? Поспілкувалися з водіями 
автобусів №1, який є пільговим, 
та №2.

— Перевізник видає де-
зінфікуючі засоби, — каже 
Віктор, водій «одинички». — 
Миємо автобус, коли один 
раз, коли два. Намагаємось 
робити це вранці перед виїз-
дом і ввечері, після пасажирів. 

— Роблю в автобусі про-
філактику щодня, — розповів 
водій «двійки» Юрій. — При-
бираю вранці, перед рейсом. 
Засіб називається «Мілам». 
Виливаю його у воду і проти-
раю поручні, мию підлогу.

Пасажирів в обідній час поне-
ділка в «одиниці» було небага-
то. Хтось вигукнув, що автобус 
чистенький, а хтось каже, що 
нічого тут не миється. Мовляв, 
це тільки розказують так. Але 
на перший погляд, у маршрут-
ці не брудно, запаху дезин-
фектора теж не відчувається, 
так як пройшло вже півдня. 
Тож віримо водіям на слово.

допомоГти у боротьбі з 
вірусом. До  жителів області 
звернувся голова облдержадмі-
ністрації Владислав Скальський. 
Він сказав, що у Вінницькій об-
ласті незабаром створять мо-
більні групи з догляду за само-
тніми пенсіонерами.

— Ми маємо в області понад 
17 тисяч пенсіонерів, якими 
опікуються соціальні праців-
ники наших територіальних 
центрів. Зараз опрацьовує-
мо маршрути за допомогою 
соцпрацівників і волонтерів, 
аби мінімізувати контакти з 
цими людьми і створюємо 
відповідні мобільні групи, — 
сказав Скальський. — У нас 
знайшлися люди, які хочуть 
поділитися своїми ресурсами, 
щоб протидіяти поширенню 
коронавірусу. Через приватні 
повідомлення я сам особисто 
отримав багато пропозицій від 
людей, які бажають допомогти. 
Тому вже є створена електро-
нна скринька, куди можна 
надсилати різні пропозиції 
– coronastopvin@gmail.com.

Також він розповів, що з 18 
березня в області має запра-
цювати гаряча лінія для вирі-
шення питань немедичного ха-
рактеру — тел. 0800-216-433.

аКтуально

на ринку «хлібодар» зранку працювали не лише 
продуктові точки. Ми побачили відчиненими також 
палатки з одягом, канцелярією та посудом

на точках продажу кави робота кипить. Тут 
обслуговують клієнтів

серед пасажирів автобуса №1, який є пільговим, 
переважна більшість — пенсіонери

аКтуально

Через попередження поширення захворюваності, у 
Козятині ряд комунальних установ та адміністратив-
них організацій почали працювати з громадянами 
дистанційно — в телефонному режимі або через 
інтернет мережу.
Так, у ЦНАПІі надання адміністративних послуг у 
Козятині буде проводитися шляхом попереднього 
запису в телефонному режимі:
з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця про-
живання звертатися за телефоном: (04342) 2-01-80;
з питань виготовлення паспортів звертатися за те-
лефоном: (04342) 2-24-13; 
з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно 
за телефоном: (04342) 2-14-86, 2-31-68; 
з питань видачі довідок за телефоном: (04342) 
2-24-13, 2-31-68;
з питань надання послуг Держгеокадастру, надання 
послуг виконавчого комітету, видача та заміна по-
свідчень багатодітних сімей за телефонами: (04342) 
2-24-13, 2-31-68.
Також у зв’язку із загальнодержавними карантин-
ними заходами через коронавірус, доступ сторонніх 
осіб до адміністративних будівель АТ «Вінниця-
обленерго» та усіх його структурних підрозділів 
тимчасово обмежений. Не винятком будуть і ко-
зятинські ЕМ.
Споживачів просять на час карантину утриматися 
від відвідування управління обленерго, усіх його 
структурних районних підрозділів та центрів об-
слуговування клієнтів. Робота проводитиметься 
у дистанційному режимі. Телефон структурного 
підрозділу Козятинські ЕМ: 0-800-217-217.
Разом з тим, до 3 квітня 2020 року, всі консультації 
фахівці Центрів обслуговування клієнтів «Вінниця-
газ» здійснюватимуть також у телефонному режимі 
за номерами тел.: 067-01-10-104, (0432) 509-104. 
На час карантину кількість операторів, які прийма-
тимуть дзвінки, обіцяють збільшити.
Про зміни в роботі повідомило і управління соці-
ального захисту населення райдержадміністрації. 
З 18 березня прийому громадян проводити не бу-
дуть. Натомість консультування з усіх питань про-
водитиметься засобами електронних комунікацій, 
які виключають безпосередній особистий контакт. 
Прийом документів здійснюватиметься поштою 
або через електронні сервіси.
Контактні дані:
Поштова адреса: 22100, Вінницька обл. м. Козятин, 
вул.Стуса, 25
Контактні телефони: (04342) 2-24-26, (04342) 
2-01-86
E-mail: kozrda_uszn@vin.gov.ua
Сторінка в мережі internet:
h t t p s : / / k a z a t i n - r d a . g o v . u a / … / u p r a v l i n n y a -
socialnogo-zahist…/

як працюють комунальні служби

Під час карантину радять не ходити без особливої 
потреби до лікарні. А якщо маєте симптоми захво-
рювань, звертатися спершу у телефонному режимі. 
Звернутися можна до міського Центру первин-
ної медико-санітарної допомоги, за телефонами: 
2-22-44, (063) 635-67-77, (096) 008-40-85, або 
телефонувати 103. Центр працює з 8.00 до 20.00.
Медики радять носити захисні маски, якщо ви 
будете перебувати у місцях великого скупчення 
людей, а також часто мити руки чи обробляти анти-
септиком. У аптеках міста можна придбати захисні 
медичні маски. Але не в усіх. Не стабільна ситуація 
і з антисептиками для рук. Їх практично немає. А 
якщо і завозять, то відразу ж розкуповують. Що 
стосується мила, то з ним проблем немає.

куди звертатися, якщо захворіли? пандемія. В Україні оголосили тритижневий карантин до 3 квітня. Аби убезпечити людей від хвороби, 
скасували всі масові заходи, призупинили навчання в дошкільних та навчальних закладах. Також закриті 
залізничні та авіасполучення з іншими країнами. У громадському транспорті проводиться обов’язкова 
дезінфекція. Як з цим у Козятині?

у Козятині — Карантин. Що змінилося у місті?

ПОКАРАННЯ ЗА ПОРУшЕННЯ ЗАБОРОН 
Верховна Рада ввела адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення 
правил карантину при коронавірусі

КРиМІНАЛьНА ВІДПОВІДАЛьНІСТь 
За порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання 
епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також 
масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби 
з ними:

  Якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити 
поширення цих захворювань, — штраф від 17 тис. до 51 тис. 
гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі 
на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

  Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші 
тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 
5 до 8 років.

АДМІНВІДПОВІДАЛьНІСТь 
За самовільне залишення місця 
обсервації (карантину) особою, яка 
може бути інфікована коронавірусною  
хворобою COVID-19:

  штраф за порушення правил карантину,  
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і 
норм — від 17 тис. до 32 тис. гривень.

  Для посадових осіб —  
штраф від 34 тис.  
до 170 тис. гривень.

*покарання буде чинне після опублікування 
щойно прийнятих змін до законодавчих актів 

КАРАНТиН: СУТь, КОНТРОЛь І ПОКАРАННЯ

!  закритися мало все, де водночас 
знаходиться більше 10 людей в одному 
приміщенні

ВІД 00.00 ВІВТОРКА, 17 БЕРЕЗНЯ 

заборонили заселення громадян у хостели, готелі та інші заклади готельного типу 
та роботу усіх структур, не пов'язаних з охороною здоров’я та забезпеченням 
життєдіяльності міста
  Центрів надання адмінпослуг «Прозорі 

офіси» 
  Фітнес-клубів, тренажерних залів, 

басейнів, спортивних майданчиків та 
стадіонів 

  Зоопарків, водних парків, парків 
атракціонів 

  Усіх торговельних закладів (крім продук-
тових, побутової хімії, аптек та АЗС) 

  Перукарень, ресторанів, закладів 
громадського харчування, у тому числі 
у готелях; барів, клубів, кафе, дискотек, 
пабів 

  Торговельно-розважальних центрів, 
ринків (крім продовольчої групи товарів) 

  Інших закладів та установ, які надають 
платні послуги населенню, незалеж-
но від форм власності та не пов’язані з 
наданням послуг охорони здоров’я та 
життєзабезпечення.

ПРАЦюВАТи МАюТь ПРАВО:

   продуктові магазини 

   магазини побутової хімії 

   аптеки 

   АЗС

ЩО ТРЕБА РОБиТи 

  винайти всі можливості, аби постійно, 
на період карантину перебувати вдома, 
у своїх оселях та приміщеннях 

  часто провітрювати приміщення, час від 
часу проводити дезінфекцію 

  вживати багато рідини та уважно стежити 
за станом свого здоров’я 

  максимально обмежити пересування 
вулицями своїх населених пунктів, 
виходити на вулицю винятково 
за найнагальніших потреб 

  категорично обмежити відвідини осель 
один одного, обмежити «дружні візити 
у гості», намагатися утримати дітей вдома, 
обмеживши їхні прогулянки 

  в разі необхідності виходу на вули-
цю — намагатися вкрай обмежити 
спілкування зі сторонніми особами, 
а, в разі неможливості уникнути та-
кого спілкування — здійснювати його 
на відстані не менше метра один від 
одного 

  по можливості — тимчасово перевести 
виконання своїх службових обов’язків 
у режим «віддаленого доступу» 

  при кожній можливості — мити руки з 
милом або іншими дезінфікуючими засо-
бами, обов’язково користуватись антисеп-
тиками після дотиків руками до сторонніх 
предметів (поручнів у громадському 
транспорті, ручок дверей, пандусів тощо) 

  за щонайменшої підзори появи 
симптомів — консультуватись зі своїм 
сімейним лікарем 

  за наявності симптомів коронавірусу — 
звернутись на гарячу лінію за номером 
телефону «103».

*з офіційного звернення ОДА у зв’язку із 
запровадженням в області активних карантинних 

заходів через великий ризик можливого зараження 
на вірус COVID–19 

ВІД 12.00 СЕРЕДи, 18 БЕРЕЗНЯ 

закрили пасажирські міжміські перевезення 

!  контроль виконання заборон поклали на поліцію  
Вона почне з профілактичної та роз’яснювальної роботи про важливість 
дотримання тимчасових обмежень. Порушників, які будуть наражати 
на небезпеку інших людей, обіцяють карати відповідно до законодавства.

ДОЗВОЛЯТиМУТьСЯ ПОЇЗДКи ЛишЕ:

  в маршрутках та автобусах 
до 10 пасажирів 

  в таксі 

  у власному авто
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офіційна інформація КозятинсьКої районної ради

у місьКій раДі заПроваДжено 
цілоДобову роботу «гарячих 
телефонних ліній»

олеКсанДра Пузиря До жителів КозятинсьКої 
громаДи ЩоДо захоДів ПротиДії Коронавірусу

Шановні жителі КозятинсьКого району!

470798470797

      телефон 2-16-18

офіційна інформація КозятинсьКої місьКої ради
Приймальня міського голови–2-01-05;Відділ у справах преси та інформації 2-01-04;Електронна пошта: politika@komr.gov.ua

ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Гкерівника ФГ «Влад», с.Марківці СЛОБОДЯНЮК Аллу Григорівну (19.03),
голову правління ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» ЗІКРАНЯ Михайла Михайловича (19.03),
Юрівського сільського голову РУДАС Леоніду Леонідівну (19.03),
ветерана сільськогосподарської праці,  заслуженого працівника сільського  господарства України ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО Леоніда Максимовича 

(19.03),
старосту с. Непедівка та с. Гурівці КОРНІЮК Галину Олександрівну (20.03),
директора ПП «Гурівецьке», с. Гурівці ФЕДОРУК Олену Борисівну (22.03),
провідного інспектора загального апарату райдержадміністрації СМІШКО Тетяну Василівну (22.03),
Сокілецького сільського голову МОСІЙЧУКА Валерія Тимофійовича (23.03),
начальника станційно-лінійної дільниці №2 м. Козятина РЦТ №241 ВФ ПАТ «Укртелеком» БОХОНКА Романа Петровича (23.03)
 
Прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії та наснаги у всіх справах. Хай у вашому домі завжди 

панують мир і злагода, у серці — доброта, а у справах — мудрість та виваженість. Нехай доля дарує радість життя, незрадливу удачу, вірних і на-
дійних друзів.

23 БЕРЕЗНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГА
Шановні працівники метеорологічної станції с. Білопілля

Щиро вітаємо вас з професійним святом!
Ефективність ведення господарської діяльності у різних галузях великою мірою залежить саме від своєчасного надання об’єктивної метеороло-

гічної інформації, достовірності прогнозів. Часто ваша робота допомагає відвернути загрозу життю людей та запобігти матеріальним збиткам від 
небезпечних природних явищ.

Впевнені, що ваш високий професіоналізм та сумлінна праця і надалі сприятимуть розвитку України. Бажаємо вам успіхів у роботі, благополуччя, 
натхнення та нових трудових звершень.

25 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ ПРАцІВНИКІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАїНИ!
Шановні співробітники та ветерани Служби безпеки України!
Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята!

Завдяки вашій відповідальній праці забезпечується захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, її 
економічний, науково-технічний та оборонний потенціал. Органи СБУ є ефективним інструментом викриття й попередження злочинів проти життя, 
честі та гідності людей, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Високим професіоналізмом, працездатністю, мужністю і відвагою ви 
заслужили визнання і повагу.

Нехай і надалі турбота про інтереси держави, її людей надихають вас у справі служіння рідному народові. Бажаємо вам міцного здоров’я і щастя, 
наснаги і оптимізму, поваги і заслуженої шани від людей.

З повагою, голова районної ради                       Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації                  Ігор БУЛАВСЬКИЙ

Адміністрація КП «Козятинський 
районний медичний центр первин-
ної-медико санітарної допомоги» 
доводить до вашого відома, що у 
зв’язку з запобіганням поширенню 
коронавірусу COVID-19 амбулато-
рії Козятинського району працю-
ють в режимі закритих дверей.

Приймаються лише пацієнти 
з гострою патологією та з за-
гостренням хронічних хвороб. 

Решта пацієнтів можуть звертатись 
до своїх сімейних лікарів, тера-
певтів, педіатрів в телефонному 
режимі. Номери телефонів бу-
дуть розміщені на амбулаторіях, 
ФП, біля сільських рад. Номер 
телефону сімейного лікаря, з 
якими Ви підписали декларацію, 
зазначений у Вашій декларації.

Просимо звернути увагу, що на 
прийом до лікаря приймаються па-

цієнти в масках. Якщо вона у Вас 
відсутня, Ви можете використати 
тканину, рушник, шарф. Усім паці-
єнтам в амбулаторіях буде прово-
дитись обробка рук дезрозчином.

Довідка про стан здоров’я буде 
видаватись пацієнтам тільки у 
випадку проходження медогля-
ду при влаштуванні на роботу.

В Козятинській амбулаторії, 
яка знаходиться за адресою 

м.Козятин, вул.Винниченка, 9, 
другий поверх поліклінічного 
відділення центральної район-
ної лікарні, з 8:00 год. до 20:00 
год. працює кабінет первинної 
медико-санітарної допомоги, 
в який Ви можете звернутись 
у разі гострого стану, а та-
кож при появі перших симпто-
мів інфекційного захворювання.

Сподіваємось на Ваше розу-

міння. Дані заходи вводяться для 
збереження Вашого здоров’я та з 
метою попередження поширення 
коронавірусної інфекції. Просимо 
не забувати про профілактичні 
заходи – масочний режим, часте 
миття рук та обробка деззасо-
бами, обмеження пересування в 
місцях масового скупчення людей.

П а м ’ я т а й т е  – В а ш е 
здоров’я у Ваших руках !

У зв'язку з карантином у відді-
леннях «Укрпошти» запровадили 
деякі нововведення. Зокрема, 
з’явилися жовті обмежувальні лінії 
у відділеннях. Прохання – не за-
ходити за жовту лінію, якщо біля 
стійки обслуговується клієнт, під-
ходити лише тоді, коли вікно вільне.

2) Якщо бачите чергу у відді-
ленні, не заходьте до нього (за 
нормальної погоди), почекайте і 
зайдіть, коли черга стане меншою.

3)Працюють «Щасливі години», 
коли комісія за сплату комунальних 
платежів до 13:00 вдвічі менша, 
ніж після. Якщо є можливість, при-
ходьте після 13:00, аби найменш 
захищені верстви населення, а 
також групи найбільшого ризику 
для коронавірусу, змогли скорис-
татися нашими послугами вранці.

4) Розміщено інформаційні пла-
кати про поширення коронавірусу.

Пенсіонери також зможуть здій-

снювати комунальні платежі вдо-
ма, отримувати побутові товари 
і продукти першої необхідності, 
щоб не піддаватися ризику і 
не йти в магазини, або в міс-
ця значного скупчення людей.

Керівництво Укрпошти попе-
реджає, що на час введення 
карантину, можливий брак пер-
соналу в певних відділеннях та 
дільницях. Однак, підприємство 
буде робити все можливе, щоб 
мінімізувати можливі незручності 
для клієнтів і це було виключенням.

Укрпошта пропонує користу-
ватися онлайн-послугами, щоб 
проводити менше часу у відді-
ленні, а також користуватися 
картками і оплачувати послу-
ги через POS-термінали, щоб 
менше контактувати з грошима.

Прийом і доставка відправлень
Підприємство продовжує при-

ймати і відправляти посилки в 

Україні та за її межі. Із 16 березня 
Укрпошта для експорту відправлень 
за кордон України використовува-
тиме альтернативні шляхи доставки 
комбінованого способу (вантажні 
літаки та автомобілі), тому можли-
ве збільшення термінів доставки.

Як уже повідомлялося, за ін-
формацією Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, про-
цес отримання посилок - є без-
печним для здоров’я людей.

Нині не обмежується прийом 
експортної пошти у відділеннях 
Укрпошти, окрім експорту това-
рів протиепідемічного призна-
чення (маски, окуляри, рукавички, 
тощо), вивіз яких тимчасово за-
боронений з України до 1 червня.

На час карантину скасовується 
оплата за зберігання відправлень 
та безкоштовне зберігання у відді-
ленні можливе до 30 днів. Зокрема, 
відправник в стандартному режимі 

вказує повернення відправлень  
«Укрпошта Експрес», «Укрпо-
шта Стандарт» (не універсальна 
послуга), «Smartbox» через 7 
днів/14 днів та до 30 днів для 
«Укрпошта Стандарт» (універ-
сальна послуга). Таким чином, 
якщо відправник вказував 7 днів, 
то тепер зможе вказати 14 днів 
і плата за зберігання нарахову-
ватися не буде. Разом з тим для 
відправників, яким критично до 14 
днів повернути товар «під реалі-
зацією» - залишиться  можливість 
повернути через 7 днів. Відді-
лення повертають відправлення 
після вказаного строку відповідно 
до розпорядження відправника.

З а ходи  д ля  б е з п е чно -
го знаходження у відділенні

Укрпошта робить все можливе, 
щоб робота працівників підпри-
ємства залишалась безпечною. 
Зокрема, на випадок поширення 

інфекції підприємство має запас 
респіраторів та захисних масок.

Для посилення особистої гігіє-
ни працівників усі об’єкти зв’язку 
будуть оснащені дезінфекторами. 
За наявності будь-якого ризику 
для здоров’я співробітників, ке-
рівництво Укрпошти залишає за 
собою право вносити корективи в 
режим роботи відділень та надан-
ня поштових і фінансових послуг.

Усі кур’єри та працівники фронт 
офісу (начальники відділень, 
оператори, листоноші), які пра-
цюють у міських відділеннях та 
навантажених сільських відді-
леннях і щоденно мають контакти 
зі значною кількістю клієнтів, 
отримають надбавки до зарплати.

Укрпошта стежить за розвитком 
ситуації та закликає не піддава-
тися паніці, не поширювати не-
перевірену інформацію та дотри-
муватися базових правил гігієни.

уКрПоШта Працює в умовах Карантину
АТ «Укрпошта», як стратегічно важливий об’єкт інфраструктури, працює у звичайному режимі – продовжує 
видавати та доставляти пенсії і грошові виплати, приймає оплату комунальних платежів та надає інші послуги.

У зв’язку  з активізацією заходів 
щодо запобігання занесення і по-
ширення на території міста гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом 2019-nCOV, козятинським міським головою 
Олександром Пузирем підписано розпорядження №129-р 
від 16.03.2020 року про протидію поширення коронаві-
русної інфекції у Козятинській міській раді, її виконавчих 
органах, комунальних підприємствах, міському територі-
альному центрі соціального обслуговування. Таким чином 
скасовуються прийоми громадян та відвідання адміністра-
тивних приміщень міської ради без нагальної потреби на 
період дії карантинних заходів. 

У разі необхідності отримання інформації або консуль-
тацій, просимо звертатися у телефонному режимі до від-
повідних структурних підрозділів, а саме: 

- приймальня міського голови – 2-01-05;
- організаційний відділ – 2-02-04;
- відділ у справах преси та інформації – 2-01-04.
Також запроваджено цілодобову роботу «гарячих 

телефонних ліній» міської ради: стаціонарний телефон 
(04342)-2-01-05, мобільний оператор Київстар 068-344-30-
35, мобільний оператор Lifecell 093-052-06-30. 

90 – Це не вік, Це баГатство! 
17 березня у великому родинному колі зустріла свою 

90-ту весну Герой Соціалістичної праці, народний депутат 
України трьох скликань, Заслужений працівник сільського 
господарства України Яніна Григорівна Іванова.

У прохолодні березневі дні у життя прекрасної жінки 
увійшла сонячна дата, яка увібрала в себе тепло прожитих 
років, багатство спогадів, ваговиті плоди невтомної праці.

Коли розпочалася  війна, дівчина закінчила лише 3 кла-
си Самгородоцької школи. Батьки, що працювали біля ху-

доби, були вимушені евакуюватись разом з господарством 
до Тамбовської області в Росію. Звідти батько пішов на 
фронт і вже не повернувся в рідну домівку, загинувши під 
час боїв на Курській Дузі. Після війни родина повернулася 
на батьківщину. З 14 років дівчина пішла працювати на 
ферму телятницею. Господарство, що спеціалізувалося 
на вирощуванні племінних телят, завдяки працелюбності 
місцевих трударів, швидко почало зростати. Незабаром 
Яніна вже обслуговувала 120 телят, і давала щодоби на 
кожне теля по 1 кг 35 г привісу. Свою роботу поєднувала 
з навчанням в Самгородоцькій вечірній школі. У господар-
ство почали з’їжджатися за досвідом гості з усіх усюд.

У 1968 р. за вагомі здобутки у тваринництві Яніна Григо-
рівна була призначена бригадиром молочно-товарної фер-
ми відділку «Красне» бурякорадгоспу «Самгородоцький». 
У 1966 р. за високі досягнення у сільськогосподарському 
виробництві удостоєна звання Герой Соціалістичної праці 
з врученням ордена Леніна і Золотої Зірки. Обиралася 
депутатом Верховної Ради трьох скликань, працювала 
у комісії з сільськогосподарських питань. Час від часу 
підвищувала свій професійний рівень, ділилася досвідом 
роботи на курсах підвищення кваліфікації в Києві.

В усьому, до чого торкнулися руки Яніни Григорівни, 
залишилася частка її душі. А трудовий шлях є прикладом 
наполегливості у досягненні мети, принциповості у став-
ленні до колег та відповідальності у виконанні службових 
обов’язків.

З вершини життєвого досвіду іменинниця мудро сприй-
має сьогодення, дорогоцінною ланкою пов’язує покоління 
минулі та прийдешні.

- Хай же доля дарує Вам багато років, врожайних на 
щастя, освячених миром, хай в домівці панує добробут, 
завжди будуть дорідний хліб і славна пісня, а здоров’я 
дозволить радіти життю, зігрітому увагою людей, які Вас 
шанують та люблять, - щиро побажали у вітальному слові 
міський голова Олександр Пузир та керуючий справами 
виконкому Сергій Заїчко, які завітали сьогодні привітати 
почесну іменинницю. - Хай благословить Вас Господь на 
довгі щасливі літа!

Посадовці вручили ювілярці квіти, Грамоту міської ради, 
матеріальну винагороду та цінний подарунок.

у міському Цнапі змінився 
Графік роботи. На виконання 
рішення обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 12 берез-
ня 2020 року, з метою попередження 
поширення захворюваності на гостру 
респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19 
прийом громадян у Центрі надання адміністративних по-
слуг у м. Козятин буде проводитися шляхом попереднього  
запису в телефонному режимі

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ЗАПИСУ:
- з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця прожи-

вання звертатися за телефоном: (04342) 2-01-80;
- з питань виготовлення паспортів звертатися за теле-

фоном: (04342) 2-24-13;
- з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно 

за телефоном: (04342) 2-14-86, 2-31-68;
- з питань видачі довідок за телефоном: (04342) 2-24-13, 

2-31-68;
- з питань надання послуг Держгеокадастру, надання 

послуг виконавчого комітету, видача та заміна посвідчень 
багатодітних сімей за телефонами: (04342) 2-24-13, 2-31-
68.

Понеділок, вівторок, середа, четвер з 08.00 год. до 
17.00 год.

(перерва на дезінфекцію приміщення з 13.00 год. до 
14.00 год.),

П'ятниця з 08.00 год. до 15.00 год.
(перерва на дезінфекцію приміщення з 12.00 год. до 

13.00 год.)
Дякуємо за розуміння!

інформаЦійне повідомлення
Управління житлово–комунального господарства Козя-

тинської міської ради повідомляє про визнання конкурсу, 
який проводився 02.03.2020 р., з призначення  управителя 
багатоквартирними будинками в м. Козятин таким, що не 
відбувся з підстав, передбачених частиною 1 п.7 розділу 
ІV наказу №150 від 13.06.2016р. «Про затвердження По-
рядку проведення  конкурсу з призначення управителя 
багатоквартирного будинку». 

управління ЖкГ міської ради

Закликаю усіх жителів козятинської 
громади з усією відповідальністю по-
ставитися до загрози зараження новим 
коронавірусом 2019-nCoV ! На жаль, у світі 
поширюється коронавірус. Ним уже захворі-
ли понад 150 тисяч людей, 5800 - загинули.

На карантині до 3 квітня перебувають всі 
дошкільні, навчальні, позашкільні та спортив-
ні заклади. Заборонено проведення всіх ма-
сових заходів на території міської громади. 

З надією на розуміння та співпрацю 
звертаюся до тих громадян, хто нещо-
давно повернувся з країн Євросоюзу (а 
особливо з Італії, Іспанії) та Китаю - утри-
муйтеся від зустрічей та спілкування в 
широкому колі, оскільки інкубаційний 
період коронавірусу досить тривалий і 
симптоми можуть проявитися не одразу. 
Перебувайте у домашньому карантині 
протягом двох тижнів! Так ви допоможете 
вберегтися від небезпеки близьким людям 
та всім жителям громади. За перших же 

симптомів хвороби звертайтеся до лікарів!
Шановні козятинчани! На сьогодні 

міської владою вжиті наступні кроки:
- Закуплено засобів індивідуаль-

ного захисту на суму 40 тисяч гривень 
для лікарень, комунальних закладів, 
держустанов та правоохоронних органів;

- Ще на початку року мною, як 
міським головою, ініційовано придбання 
50 тисяч медичних масок для учнів шкіл 
та вихованців дитсадочків. Тобто відпо-
відні запаси на перший період ми маємо;

- Буде закуплено 140 кілограмів 
сухих дезрозчинів та 150 літрів рідких.

- Д о д а т к о в о  п р и д б а -
но 1000 комплектів захисних костю-
мів, окулярів, щіток та рукавиць;

- Д н я м и  б у д е  з а к у п л е -
но 500 тестів на грип А та В та 200 
тестів на виявлення коронавірусу (як 
приклад, Київ закупив лише 500).

Звертаюся до приватних підприємців – 

власників магазинів: кожні дві години про-
вітрюйте приміщення, здійснюйте вологе 
прибирання, обробку приміщення дезінфі-
куючими засобами та встановіть для персо-
налу та відвідувачів дезінфектори для рук!

Звертаюся до людей старшого віку! Під 
час розповсюдження коронавірусу ви зна-
ходитись в групі ризику! Найкращою про-
філактикою захворювання на Covid-19 для 
усіх вас є максимальне обмеження пересу-
вання територією громади та за її межами!

Тож, друзі, сподіваюся на ваше серйоз-
не ставлення, зібраність, толерантність 
і відповідальність перед своїми сім'ями 
та людьми, які вас оточують! Подбайте 
про власну безпеку, безпеку своїх дітей!

Закликаю усіх жителів грома-
ди свідомо поставитися до виконан-
ня рекомендацій і заходів безпеки!

будьмо здорові! міський Голова 
олександр пузир

шановні військовослуЖбовЦі 
наЦіональної Гвардії україни!

прийміть щирі вітання з на-
Годи вашоГо професійноГо 

свята!
Ви – люди присяги та честі, справжні па-

тріоти і тому завжди будете користуватись 
особливою пошаною та любов’ю. Усіма своїми 
справами ви утверджуєте мир та злагоду на 
нашій землі. Ваші мужність і відповідаль-
не ставлення до громадянського обов’язку 
– це високий приклад для наслідування.

Щодня бійці національної гвардії Укра-
їни несуть службу з охорони громад-
ського порядку, піклуються про безпе-
ку громадян, протидіють злочинності та 
охороняють важливі державні об’єкти.

П р и й м і т ь  щ и р і  с л о в а  п о д я -
к и  з а  в а ш у  с у м л і н н у  с л у ж б у 
на благо держави і нашого рідного Козятина.

С е р д е ч н о  б а ж а ю  в а м  м і ц н о г о 
здоров’я, витримки, надійного сімейно-
го тилу та мирного неба над головою!

з поваГою, міський Голова олександр пузир

в місті обласноГо знаЧення триває ремонт доріГ
З настанням весни і сприятливої погоди в Козятині розпо-

чато ремонт доріг.
Нині триває капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул. Героїв Майдану (від перехрестя вул.Куликівського до буд.6 
по вул. Героїв Майдану).

Козятинська міська влада продовжує робити місто ком-
фортнішим.
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олена удвуд

Два тижні тому у Музеї історії 
міста вихованки Університету тре-
тього віку, що працює при Місь-
кому терцентрі, представили свої 
роботи. Із відкриттям виставки їх 
прийшла привітати подруга Не-
лла Литвинова. Вона заспівала дві 
пісні. Одна з них обурила Світлану 
Рибінську, начальницю відділу 
культури та туризму міськради.

—  Жіночки там навіть просльо-
зилися і після закінчення виставки 
підходили і дякували мені за цю 
пісню, що вона дуже зворушлива. 
Я закінчила, пішла перевдягатися 
в сусідню кімнатку. Світлана Рибін-
ська за мною прибігла. Зразу мені 
кров хлинула в лице. У мене підняв-
ся, напевно, тиск. Що вона говори-
ла мені — я нічого не запам’ятала. 
Потім вона вийшла, а я кажу, що я 
цю пісню виконувала на всеукраїн-
ських, на міжнародних конкурсах, 
фестивалях, — розповідає Нелла 
Литвинова зі сльозами на очах.

Така поведінка образила ви-
хованок Університету третьо-
го віку. Вони написали колек-
тивного листа на ім’я міського 
голови Олександра Пузиря та 
голови міської організації вете-
ранів України Федора Кропиви.

«У ході проведення заходу 
свій пісенний талант присутнім 
продемонструвала відома в місті 
співачка Нелла Литвинова. Після 
виконання нею двох пісень укра-
їнською мовою, у пані Рибінської 
розпочалася справжня істерика. 
Вона заявила, що такі пісні гидко 
чути та звинуватила виконавицю 
в антиукраїнській агітації», — 
йдеться у колективному зверненні.

Саме пісня «Моя Україна» авто-
ра Нестора Мартинця спричинила 
конфлікт. Точніше, рядки з цієї 
композиції: «Воюємо з братом, в 
союзі з чужинцем, і свідком того 
була древняя Київська Русь».

Світлана Рибінська на заході 
сказала, що не можна називати 
братами окупантів, з якими ми 
зараз воюємо на сході країни.

Через цю ситуацію Міська рада 
ветеранів скликала засідання, 
на яке запросили Неллу Лит-
винову та Світлану Мацюк, яка 
теж була присутня на вистав-
ці, а також Ольгу Дацюк, на-
чальницю міського терцентру, та 
Павла Ясного. Очільницю куль-
тури на засідання не покликали.

— Світлана Рибінська спер-
шу послухала цю пісню, а по-
тім з образою сказала: «Які 
вони нам друзі?! Вони нам не 
друзі!» Чи брати. Вона дуже 
обурилася. Ми не очікували. Я 

так подивилася — думаю, пісня 
ж то гарна. Чому її так паплю-
жити?! — каже Світлана Мацюк.

З  п р и в о д у  к о н ф л і к -
ту висловили свої думки та-
кож члени Ради ветеранів.

— Якщо ти з чимось не згодна, 
то можна не на людях істерику 
закатувати, а можна було підійти 
до людини і зробити зауважен-
ня, — каже Раїса Мельницька, 
заступник голови Ради ветеранів.

У Раді ветеранів вважають, 
що очільниця культури поруши-
ла правила поведінки посадової 
особи місцевого самоврядування.

— Я спеціально роздрукував 
витяг. Там написано, що держав-

ні службовці та посадові особи 
самоврядування під час виконан-
ня своїх посадових обов'язків 
зобов’язуються неухильно до-
тримуватися загальновизнаних 
етичних норм поведінки, бути 
доброзичливими та ввічливими, 
дотримуватись високої культури 
спілкування, не допускати ви-
користання нецензурної лексики, 
підвищеної інтонації. Державні 
службовці та посадові особи міс-
цевого самоврядування повинні 
запобігати виникненню конфлік-
тів у стосунках з громадянами, 
— зачитав Валерій Мамчур.

— Тут ще треба зауважити, 
що це пісня не сучасності, — 

каже Ольга Дацюк, директор 
Міського терцентру. — У мене 
філологічна освіта, я 20 років 
пропрацювала в школі. Я на-
дала свою оцінку тексту цієї 
пісні. Там нічого немає такого.

Юрист Олександр Комар за-
пропонував написати подання 
щодо того, щоб вжили заходів 
дисциплінарного впливу стосовно 
Світлани Рибінської. Цю пропо-
зицію підтримали на засіданні.

Нагадаємо, минулого року у 
Світлани Рибінської вже трапив-
ся конфлікт з Радою ветеранів 
через стенд «Герої визволення 
України», на якому є портрет 
маршала Жукова. Ця світлина 
обурила очільницю культури.

За словами Світлани Ри-
бінської, начальниці відділу 
культури та туризму, міська 
рада направила лист до Ради 
ветеранів про те, що Жуков не 
є героєм України і відповідно 
до закону «Про декомунізацію» 
його прославляти не можна. 
Проте у раді ветеранів кажуть, 
що жодного листа не отриму-
вали і знімати стенд не будуть.

— А для чого його зні-
мати? Це ж не скульптура, 
не пам’ятник стоїть йому. 
Тільки там були георгіївські 
стрічки, то ми позаклеювали, 
— кажуть у раді ветеранів.

У раді ветеранів посилаються 
на пункт «д» першої статті зако-
ну «Про засудження комуністич-
ного та націонал-соціалістично-
го (нацистського) тоталітарного 
режимів», відомий у народі як 
закон про декомунізацію. У цьо-
му пункті вказано, що символіка 
тоталітарного режиму не вклю-
чає пам’ятники та пам’ятні знаки, 
пов’язані з опором і вигнанням 
нацистських окупантів з України.

стенд з Жуковим знімати не будуть

За коментарем ми звер-
нулися до Світлани Рибін-
ської, начальниці відділу куль-
тури та туризму. Вона розпо-
віла, як трапився конфлікт.

— Вони заспівали цю пісню, 
— каже Світлана Рибінська. — 
Я сказала, що дякую за пісню 
другу, але в першій пісні там 
прозвучали слова «воюю з бра-
том». То ми всі з вами знаємо, 
що ми воюємо сьогодні з Росій-
ською Федерацією. Це агресор, 
це споконвічний ворог України 
і про це свідчить експозиція в 
сусідній кімнаті. Я не пам’ятаю, 
щоб сказала щось інше.

Очільниця культури каже, що 
не звинувачувала Неллу Литви-
нову в антиукраїнській позиції, 

а лише висловила свою думку 
з приводу пісні, що прозвучала.

— Переконувати їх у чомусь 
я не бачу потреби, але, як 
свідома українка, не сказати 
просто про свою позицію я не 
можу. Тому що у мене чоловік 
учасник бойових дій, я дуже 
болісно сприймаю питання 
незалежності України і тому 
мовчати на такі слова я не 
можу, — додає Рибінська. — 
Хоча я їх не звинувачую. Я 
просто заявила свою позицію 
і буду її заявляти щоразу, 
тому що вона в мене незмінна 
і вона відповідає державним 
документам. У документах у 
нас сказано, що у нас йде ві-
йна з Російською Федерацією.

що каже з цього приводу очільниця культури?

КонфліКт вітання

«усе Починається з Кохання»

«я цю пісню виконувала на всеукраїнських, на 
міжнародних конкурсах, фестивалях». Нелла Литвинова 
(ліворуч) та Світлана Мацюк (праворуч)

юрист олександр комар (ліворуч) запропонував 
написати подання стосовно заходів дисциплінарного 
впливу. Його пропозицію підтримали

Посварилися через Пісню
не порозумілися. У начальниці відділу культури та туризму Світлани Рибінської трапився 
конфлікт із Неллою Литвиновою. Причиною стала пісня, у якій прозвучала фраза «воюємо з 
братом». Її Литвинова виконала на відкритті виставки. Що каже з цього приводу співачка і яка 
позиція очільниці культури?

стенд, на якому фотографія Жукова. Після відкриття 
«Алеї слави» його повісили на іншу стіну

Давню листівку на тему «Все по-
чинається з кохання» представ-
лено  в одному з виставкових за-
лів Музею історії міста Козятин

лілія макаревиЧ, директор музею історії міста козятин 

П'ятнадцять поштових листівок романтичної 
тематики, на яких зображені закохані пари,  
початку і середини 20 ст.  із фондів скарбни-
ці історії міста залізничників  спочатку було 
представлено  в одному із виставкових залів  
Козятинського історичного закладу культури, а 
пізніше під час урочистостей з нагоди Міжнарод-
ного жіночого дня в міському будинку культури.  
Наступного дня  заглибитись у романтичну 
минувшину змогли  молоді люди , які брали 
участь та  були присутні  на міському конкурсі  
«Міс старшокласниця 2020». Ці та ряд інших 
листівок потрапили до числа найцінніших фондів 
(на думку фахівців музейної справи обласного 
центру) завдяки нашій землячці Ірині Шафер. У 
свій час вона проживала в нашому місті навпроти  
вокзалу у невеличкому приватному будиночку з 
чудовим садком, за адресою: Олега Кошового 
№23, доглядаючи за старенькою рідною тіткою 
Лесею і працювала заступником директора 
Козятинської центральної районної бібліотеки. 

Коли померла тітка, то спадкоємиця обійстя 
подарувала на збереження музею 2 старих 
фотоальбоми, де і зберігалися листівки родини 
Новікових, дід котрих, Семен Улянович, пра-
цював ще з царських часів старшим білетним 
касиром на залізничному вокзалі.  Хтось із 
родичів розповідав Ірині, що в сімейному архіві 
зберігалося фото, де сам цар Микола II  був на 
пероні вокзалу ст. Козятин, а касир знаходився 
на задньому плані. У часи репресій бабуся спа-
лила  фото, щоб не постраждати за доносом 
того, хто, не дай Боже, побачить історичну 
світлину, яка може навести лихо на усю сім’ю. 

Більшість з тих  світлин були підписані 
іноземними та російською мовами та адре-
совані тітці і матері Ірини - Регіні Шафер, 
чоловік котрої був  німецького походження. 

Найстаріші листівки у кольорі надруковані 
типографським друком на цупкому папері, при-
близно 1916-1930 років, інші шість - чорно-біле 
фото, приблизно 1930-1940–х років, на котрих 
зображені щасливі в романтичному настрої 

закохані пари. Усі зображення досить пуритан-
ські. Зі звороту чисті, без написів, лише роз-
ділені навпіл деякі, для адреси та для тексту. 

Перші поштові листівки з місцем для листа та 
для адреси було дозволено випускати у 1904 р. 
Поштові листівки такого типу, як у нас на виставці 
довоєнного періоду, виготовлялися на той час 
у фотоательє з зображеними, ледь помітними, 
логотипами майстра у правому чи лівому куту 
поштової листівки. Представлені також на ви-
ставці листівки повоєнного періоду, на котрих 
зображено такі ж миловидні сценки, лише вони 
перетворені фотографами-кустарниками-артіль-
никами у кольорові. Мабуть, у більшості родин 
козятинчан можна знайти в фотоальбомах, що 
успадкували від рідні, такі фото з написами.

Взагалі видавати поштові листівки в різні 
періоди могли  власники книгарень, крамниць 
канцтоварів, фотоательє, друкарень і літогра-
фічних закладів, навіть власники тютюнових та 
галантерейних лотків. Друкували картки у видав-
ництвах Вільна, Москви, Петербурга, Стокгольма, 
Берліна, Варшави, Львова та інших міст. Вартість 
поштівок  на початку 20 ст. була досить високою: 
5 коп. – за чорно-білий і 10 коп. – за кольоро-
вий екземпляр. На них друкували репродукції з 
картин художників, портрети відомих діячів, кра-
євиди міст, пейзажі, типажі населення, батальні 
сцени, досягнення науки й техніки, гумористичні 
сценки, обличчя миловидних моделей, еротичні 
знімки тощо. Згодом листівки стали модним 
подарунком і предметом колекціонування. 

З апрошуємо  до  муз ею в і д в і д а -
ти вис тавку колекц ійно ї  лис т і вки .
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олена удвуд

Четвер, 12 березня, на годин-
нику 16.20. Під адмінбудівлею 
зібралися мешканці ОСББ «Неза-
лежності-30». Це об’єднання, що 
утворилося у квітні минулого року. 
П’ятиповерхівку на 60 квартир рані-
ше обслуговувало «Відродження».

До стін міської ради людей при-
вело земельне питання. Мешканці 
ОСББ дізналися про те, що частину 
землі за їхнім будинком та у дворі 
хочуть відвести під автостоянку.

— Так сказали голові нашого 
ОСББ, — каже Софія, мешкан-
ка будинку. — У нас одна по-
ловина будинку була державна, 
одна — кооперативу. То в нас 
та частина, що державна. Та 
частина, що біля стоматцентру.

— Ми оформляємо всі свої до-
кументи. І, як виявилося, 25 лютого 
був виконком і у нас цю землю 
забрали орієнтовно під автосто-
янку з перспективою на магазин, 
— включається у розмову Алла 
Шульга. — Я так розумію, що вла-
да місцева взяла до уваги те, що 
ми переорганізувалися в ОСББ і 
зараз ми займаємося впорядкуван-
ням документації, яка супроводжує 
нашу будівлю. Але будинок у нас 
не великий — чотири під’їзди. 
Тобто, у нас людей не дуже ба-
гато. Це не дев’ятиповерхівка 
з 15-ма під’їздами. Але навіщо 
так ображати людей і забира-
ти цю прибудинкову територію?!

Мешканці ОСББ «Незалежнос-
ті-30» не згодні з тим, щоб біля 
їхнього будинку робили парковку. 
На це є кілька причин. Перш за 
все, люди кажуть, що землі у них 
і без того мало: один квадрат у 
дворі навпроти третього під’їзду 
вже займає газорегуляторний пункт.

— Це наша земля прибудинкова, 
— продовжує Софія. — Вона за-
вжди була наша. Земля належала 
не міськраді, а домоуправлінню. 
Так само, як і будинок. Хай там 
навіть немає нічого, але це наша 
земля. А тут людям під вікнами 
будуть стояти машини! Як це так?! 
У нас діти живуть! І чого це я 
маю відкрити вікно і дивитися на 
ці помиї?! Це моя земля, я хочу, 
щоб у мене там травичка була, і 
дерево росло, яблуня чи сливочка, 
чи те, що посадили батьки наші.

— Справа в тому, що на той бік 
від дороги ще виходять комуніка-
ційні, каналізаційні люки від стояків 
однокімнатних квартир, — додає 
Алла Шульга. — Як дозволяти бу-

дівництво на комунікаційних спору-
дах — я не знаю. Я не архітектор, 
але як взагалі це можна робити?!

Щоб вирішити конфлікт, мешкан-
ці ОСББ записалися на прийом до 
міського голови. Саме тому вони 
спільно з членом правління Іриною 
Орловою прийшли до міської ради.

— Ми хочемо розібратися, 
просто щоб не було це вже 
після діла, а до діла, — каже 
Володимир, мешканець будин-
ку. — До того, як станеться це 
все. Щоб потім не казали, що ми 
не приходили і не казали свою 
думку з приводу цього питання.

«нащо нам, скаЖіть, будь 
ласка, парковка за будин-
ком?!» Того дня поспілкуватися 
з очільником міста Олександром 
Пузирем мешканцям будинку не 
вдалося. Секретар міської ради 
Костянтин Марченко повідомив, що 
міський голова ще зранку мав по-
гане самопочуття, тож був на роботі 
до обіду. Крім того, міськрада отри-
мала вказівку від обласної комісії 
з надзвичайних ситуацій стосовно 
того, аби скасувати проведення 
особистих прийомів громадян. Але 
людей все одно вислухали. Із грома-
дою зустрілися Костянтин Марчен-
ко та Євгеній Малащук, начальник 
управління житлово-комунального 
господарства.

Ірина Орлова, член правління 
ОСББ «Незалежності-30», по-
яснила, у чому суть проблеми. 
За її словами, у червні минулого 
року ОСББ подало клопотання на 
розробку проекту землеустрою 
прибудинкової території. Міська 
рада на сесії дала на це дозвіл. 

Встановили, що прибудинкова 
територія, площею приблизно 3 
тисячі 823 квадратних метри. У 
лютому вже цього року об’єднання 
почало оформляти документи 
на землю. Для цього треба було 
спершу погодити межі з міською 
радою, що і зробили. Було це 
у 20-их числах лютого. Потім 
прийшов землемір, зробив зйом-
ку і заміри. Усі документи ОСББ 
передало міській раді 25 лютого.

— А 26 числа мені сказали, що 
межі змінилися, — каже Орлова. 
— За будинком у нас забирають 
територію під парковку і перед 
четвертим під’їздом квадрат теж 
забирають під автостоянку. Є 
рішення виконкому від 26 числа.

На сайті міської ради ми зна-
йшли це рішення виконавчого 
комітету №38. Документ має назву 
«Про облаштування автостоянок».

«Доручити управлінню жит-
лово -комунального госпо -
дарства Козятинської міської 
ради вивчити питання щодо 
наявності технічної можливос-
ті облаштування автостоянок:

-  н а  в у л .  Г е р о -
їв Майдану біля будинку №9;

-  на вул .  Незалежнос-
т і  б і л я  б уд и н к у  №3 0 ;

-  на  вул .  Грушевсько -
г о  б і л я  б уд и н к у  №38 ;

-  н а  в у л .  Н е з а л е ж -
нос т і  б іля будинку №71;

- на вул. 8-ма Гвардій-
ська біля будинку №45», — 
йдеться у тексті рішення.

— Нащо нам, скажіть, будь 
ласка, парковка за будин-
ком?! Не вистачає місця в міс-
ті?! — додає Ірина Орлова.

КонфліКт ми і влада

«це наШа земля». люДи 
Проти ПарКовКи ПіД віКнами

сусіДи сваряться через Дерева
суперечка. До редакції газети «RIA» звернулася козятинчанка Галина Коломієць. Жінці заважають 
гілки з дерев, що ростуть на межі, проте сусідка їх не обрізає. Конфлікт затягнувся на роки. Гостя нашої 
редакції навіть зверталася з цього приводу в міську раду. Чи дійдуть згоди сусіди?

олена удвуд

Галині Коломієць 87 років. 
Усе життя вона пропрацювала 
у Локомотивному депо. Чоло-
вік її дуже ображав, до того 
ж, мав проблеми з алкого-
лем. Тому втекла від нього до 
мами. Там прожила 19 років.

У березні 2000-го року чоло-
вік пані Галини помер, тож вона 
повернулася додому. Мешкає 
гостя нашої редакції на вулиці 
Матросова у мікрорайоні, що в 
народі називається «посьолок».

Знайомі пропонували цю 
хату продати, проте Гали-
на залишилася там жити .

— Сусід до мене каже: 
«Ви так намучилися. Я вас 
прошу, я вам буду все під-
казувати. У вас копійка є. Ви 
стільки вклали у цю хату. Не 
продавайте», — згадує Ко-
ломієць. — Він пораду мені 
дав правильну. Я ж одинока.

Із сусідом гостя нашої ре-
дакці ї ладнала добре. Він 
багато їй допомагав. Шість 
років тому чоловіка не стало. 
А з дружиною сусіда Галина, 
за її словами, ніяк згоди дійти 
не може. Жінки конфліктують 
через три дерева, що рос-
туть на межі двох подвір’їв. 
Вони на територі ї сусідки.

— Там фіртка, дуже вели-
ка черешня, вишня, яблуня і 
сарайчик там побудований. 
Ця черешня не родюча, ма-
ленька, терпка, тільки кісточки 
падають. Вишня тільки росте, 
вишень немає. З яблуні гіляка 
впала на сарайчик. Шифер по-
битий. Яблука падають, воно 
все гниє, — розповідає жінка.

Галина просила, щоб де-

рева трохи підрізали, проте 
домовитися з сусідкою не 
вдалося. Тому гостя нашої 
редакції звернулася в міську 
раду. Було це ще 5 років тому.

— Я йду до нашого вулич-
кома, кажу, подивіться, що 
робиться. Бо ці гілки вже вище 
дротів, — продовжує Галина 
Коломієць. — Вона мене по-
силає в оце підприємство, де 
по цих гіляках. Іду я туди. 
Приходжу, я цій жіночці роз-
казую, вона каже: «Добре, ми 
прийдемо». Приходять вони. 
Сусідка виходить: «А в мене 
в хаті вода, а я голодна».

Н а  с в о є  з в е р н е н -
ня  Га лина  отримала  в ід -
п о в і д ь  з  м і с ь ко ї  р а д и .

«Під час комісійного об-
стеження між сусідами зна-
йдене компромісне рішення. 
Сусідка зобов’язалась про-
вести формувальну обрізку 
черешні та яблуні, які затіняють 
частину земельної ділянки та 
нависають над покрівлею са-
рая», — йдеться у документі.

За словами Галини Коломі-
єць, ніхто гілки не зрізав. Хоча 
гостя нашої редакції каже, що 
під деревом проходить газо-
ва труба, тому це небезпечно.

— Як ставили нові стовпи, 
бачать, що така черешня і ця 
гілка одна буде йти прямо на 
дріт. Підігнали машину, зрізали 
гілку, яка їм буде заважати, 
— розповідає жінка. — А я 
кажу: «Хлопчики, цю зріжте». 
А він каже: «А де хазяйка? 
Хай скаже, і ми зріжемо».

Восени минулого року наша 
співрозмовниця знову пішла 
на прийом до міського голови. 
Через деякий час до неї на-

відалися з вуличного комітету, 
проте Галина була у лікарні. 
Потім ї ї до себе покликала 
вуличком і сказала, що су-
сідка обіцяла гілки обрізати.

В і д п о в і д ь  в і д  м і с ь к о ї 
ради жінка теж отримала.

« Г і л л я  ф р у к т о в и х  д е -
рев буде обрізане в лис-
топаді після опадання лис-
тя», — йдеться у документі.

Проте, за словами Галини 
Коломієць, гілки не обрізали.

Ми навідалися до сусідки 
пані Галини. З етичних при-
чин, називати ї ї ім’я ми не 
будемо. На момент нашого 
візиту був ї ї син, тож вда-
лося поспілкуватися і з ним.

—  П о - п е р ш е ,  т р е -
ба час ,  — каже чолов ік .

— І він сам нічого не зробить, 
— додає сусідка Галини. — Тре-
ба, щоб ще старший приїхав, то 
разом. І зараз же холоднеча. 
Боже, Боже, що за людина?! 

— Дивіться, сарай же сто-
їть .  От я дерева повинен 
зрізати, а сарай стоїть, — 
каже син і показує сарай пані 
Галини, що стоїть на межі.

— А  з  д е р е в ами  т ам 
справді така страшна ситу-
а ц і я?  — з а п и т у ємо  ми .

— Ну подивіться, — каже 
в ін і  веде нас подв ір’ям. 
— На це все треба час . 

Йдемо вздовж межі. Гілки 

двох фруктових дерев справді 
трохи виходять на територію 
пані Галини. Але даху сараю 
не торкаються. Трохи далі 
чоловік показує нам яблу-
ню. Гілки цього дерева ви-
ходять на територію Галини.

Син  н ашо ї  с п і в р озмов -
ниці каже, що дерева чис-

т и т и  н е  в і д м о в л я є т ь с я .
— Я приберу. Були два сина 

її. Я кажу: «Допоможіть», вони: 
«Не можемо». Це все ж разом 
робилося. То їм не треба, мені 
тільки треба, — каже чоловік.

— Буде тепліше, син стар-
ший приїде, пообрізаємо ці 
гіляки, — підсумувала сусідка.

Галина коломієць вже кілька років просить сусідів 
розчистити дерева. Неодноразово зверталася з цього 
приводу і до міської ради

яблуня на території сусідки. Гілки виходять на ділянку 
Галини Коломієць сарай гості нашої редакції. Він стоїть на межі

земельне питання. Правління одного з ОСББ готувалося оформляти документи на прибудинкову 
територію, аж тут мешканці дізналися, що за їхнім будинком хочуть облаштувати парковку. 
Обурені люди прийшли до міської ради, щоб вирішити цей конфлікт. Що кажуть мешканці 
багатоповерхівки і яка позиція влади?

Ситуацію, що склалася, прокоментував Євгеній Малащук, 
начальник управління житлово-комунального господарства. 
Він пояснив, що з парковками у Козятині проблеми. Парко-
місць у нас небагато. Тому водії залишають машини просто 
на узбіччі. Саме тому виконавчий комітет доручив дослідити 
місця, де можна було б зробити стоянки.
— Це не буде парковка платна за гроші, це просто буде місце, 
де ви зможете залишити машину не на дорозі, — пояснює 
Малащук. — У вас там транспорт і так стає. Ми це все подамо 
на область, на ДАІ. Ми не можемо навіть знаки на місцевому 
рівні встановити, щоб не погодити з областю. І відповідно до 
того, їхніми фахівцями буде погоджено або не погоджено 
дане місце.
За словами начальника управління житлово-комунального 
господарства, рішення виконкому ще не означає, що стоянку 
там точно зроблять. Поки що будуть лише проводити до-
слідження. І лише після погодження з відповідними структу-
рами підготують проект рішення і винесуть його на розгляд 
виконкому чи сесії міської ради.

«Це не буде парковка платна за гроші»

мешканці осбб «незалежності-30» не хочуть, щоб за 
їхнім будинком робили парковку. Тому вони прийшли до 
міської ради

територія перед будинком. Парковку хочуть зробити тут

перед будинком одну з ділянок займає Грп. Тому 
мешканці кажуть, що землі у них і без того мало
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 продам

  2 òåëåâ³çîðà Samsung âåëèêèé òà ìàëåíüêèé íà 
êóõíþ.098-222-98-98, 063-504-00-86
  Áäæîëîñ³ì¿ (áäæîëîïàêåòè ñèñòåìè óêðà¿íñüêà). 
Ðóæèí 096-120-98-37 Ïåòðî ²âàíîâè÷
  Áäæîëîñ³ì’¿, áäæîëîïàêåòè. 063-694-94-35
  Áåíçîïèëè «Ãóäëàê», «ÌÒÄ» Í³ìå÷÷èíà á/ó, 
åë.ïèëà 2.9 ÊâÒ íîâà, öåíòðîá³æíèé åë.íàñîñ 1.1 
ÊâÒ, êîìïðåñîð, åë.äðåëü íîâà, ßâà-350, ïðè÷³ï äî 
ìîòîáëîêà, àâòîãåí áà÷êîì íîâèé, âåëîñèïåä äëÿ 
ä³â÷èíêè 6-10 ð. 068-216-34-20
  Áè÷îê ì³ñÿ÷íèé äëÿ â³äãîä³âë³. 063-784-42-68
  Áðîëåð ²ñïàíêà, Ìàñòåð ãðåé, ðåäáðî, êà÷êè ³ 
³íäèêè ñóòî÷í³, ï³äðîùåí³. 067-173-31-50, 063-604-
26-79, 096-458-74-21

  Áóðÿê êîðìîâèé, ñ. Ïåðåìîãà. 063-209-26-23
  Âåëîðàìà, çàäíº-ïåðåäíº êîëåñà, áî÷êè çàë³çí³ 
250ë., 150ë., ïðóòè êðóãëÿê 12, 16, 20; ðåëüñè 12, 24, 
äîñêà äóá 60, 40, îñèêà, ñìóãà 30 õ 4, áàê í/æ, á³ëà 
ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ, øòàõåòè 45 øò., áàíêè ñêëÿí³. 
093-020-22-95, 093-031-24-52
  Â³êíà äåðåâÿí³ ï³ä ñêëîïàêåò ç êîðîáêîþ, 
â³äêðèâí³, íîâ³, ïîôàðáîâàí³ ç ñêëîïàêåòîì 0.7 õ 
1.03 - 4 øò., òåëåâ³çîð á/ó íà ñò³íó. 063-616-18-22, 
067-976-19-54
  Âóã³ëëÿ, ñòîëèê ïåðåäâèæíèé, áàë³ÿ, êð³ñëà 2 øò., 
òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òåëåâ³çîð åêðàí. 096-107-00-47
  Âóëèêè áàãàòîêîðïóñí³, ìåäîãîíêà, òðóáà 2 
äþéìà. 097-018-58-48
  Ãàçîâà ïëèòà, åëåêòðî äóõîâíó, øâåéíà ìàøèíêà. 
093-677-47-25
  Ãàðàæ 4 õ 6 ì. â öåíòð³, ó÷àñòîê 10 ñîò. ç 
ãàðàæåì, êðèíèöÿ, áàñåéí, â³êíà äåðåÿí³. 098-993-
35-42
  Ãàðàæ â êîîï.Æèãóë³, ðîçòàøîâàíèé â çðó÷íîìó 
ì³ñö³ ² áëîê, ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó (óòåïëåííÿ, ïîêð³âëÿ 
- ºâðîðóáåðî¿ä, íîâà åëåêòðèêà), ð.5.6 õ 3.8 õ 2.2.ì, 
âîðîòà 2.5 õ 1.8 ì. 093-430-38-47
  Ãàðàæ öåãëÿíèé 4 õ 5.40 â öåíòð³ çà ìàãàçèíîì 
«Ãîñïîäàðî÷êà», ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â. 093-772-
56-14
  Ãàðàæ. 093-270-59-37
  Äà÷à ê/ñ Âèøåíüêà, âóë.Âèøíåâà. 093-539-53-85
  Äà÷à íà Òàëåìîí³âö³ 11 ñîò., á³ëÿ ñòàâó, ð-í çîíè 
â³äïî÷èíêó. 073-428-58-59
  Äà÷à íà Òàëåìîí³âö³, 5 ñîò., ôóíäàìåíò 6 õ 7 ì., 
ïîãð³á, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 063-383-93-89
  Äâà äèòÿ÷³ äèâàíè. 097-426-64-94
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ äåðåâÒÿí³ òà ÄÂÏ, ëþñòðè ³ áðà, 
äçåðêàëî, ìóçè÷íèé öåíòð «Ïàíàñîí³ê», ñòîëèê 2-õ 
ÿðóñíèé ï³ä âàçîíè. 096-312-42-90, 093-892-12-44
  Äâèãóí Ä-21 äî òðàêòîðà Ò-16, Ò-25. 068-704-
95-73
  Äåðåâà íà êîðíþ (ÿñåí), ó ñåë³. 093-425-28-14
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòî ôóíêö³îíàëüíèé, 
àäàïòîð (áðè÷êà) äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  Äèâàí òà êð³ñëî. 097-426-64-94
  Äèâàí-ìàëþòêà á/ó, âåëîñèïåäè ð³çí³ á/ó, 
ñàäæàíö³ ãîð³õà 100 øò., ìàñëî ïåðåðîá. 40 ë., 
íàñ³ííÿ ïîì³äîð³â ð³çíîãî ñîðòó, êë³òêà êðîëÿ÷à, 
òðóáà à/ö 4 ì. 120 ìì., åë. ë³÷èëüíèê, çàï.÷àñòèíè 
äî âåëîñèïåäà,, ì³äíèé ïðîâ³ä 3-õ æèëüíèé 25 ì. 
068-334-66-72, 093-940-96-11
  Äèòÿ÷å ë³æêî òà àâòîêð³ñëî. 063-190-87-62
  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³. 063-398-67-27
  Åëåêòðî áîéëåð á/ó íà 80 ë. íåäîðîãî â äîáðîìó 
ñòàí³. 063-268-23-01
  Åëåêòðî äâèãóí 1.5 ÊâÒ. 067-855-28-35
  Çá³ðêà òâîð³â Î.Äþìà, Àí ³ Ñåðæ Ãîëîí, Ñàáàò³í³, 
ïðèãîäíèöüêà òà ³ñòîðè÷íà ë³òåðàòóðà. 098-564-57-
58, 063-372-03-39
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 
10, âñ³ äîêóìåíòè îôîðìëåí³. 063-392-93-20, 098-
974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ñîò. íà «Ïîëå ×óäåñ», âóë.
Âîëîäèìèðñüêà 38, º ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, çàë³çíà 
áî÷êà. 098-479-19-16
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ôðóíçå. 
093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî, äåðåâî 
íà êîðíþ. 093-552-27-63
  Çåì. ä³ë-êà â Êîçÿòèí³ 7 ñîò., âóë.Âèãîâñüêîãî, â³ä 
âëàñíèêà. 097-523-09-50
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä áóä³âíèöòâî 25 ñîò., âóë.Ê.Ìàðêñà. 
097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç., 15 ñîò., âóã³ëëÿ, âåðáè. 
073-429-56-52
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-
89-49
  ²íäîêà÷êè êîðè÷íåâ³, äîðîñë³. 097-574-33-52
  Êàïóñòà â ñºòêàõ, äîìàøíÿ. 096-124-95-62
  Êàðòîïëåñàäæàëêà äëÿ ìîòîáëîêà. 098-458-43-94
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà ïîñàäêîâà íåäîðîãî. 096-
801-91-57
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, âåëîñèïåä, ç/÷àñòèíè Âîëãà, 
Ìîñêâè÷, ÓÀÇ, êîìïðåñîð, ðåñ³âåð, äâèãóí Îïåëü 

Âåêòðà, åëåêòðî ìîòîð íà òî÷èëî. 096-983-18-68
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 10 êã. 40 ãðí. 063-646-41-38
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 067-271-52-14, 097-575-60-74
  Êàðòîïëÿ íåäîðîãî. 063-288-72-63
  Êàðòîïëÿ ñóïåð ðàííÿ, êîìá³íîâàíèé êîòåë ï³ä ãàç 
òà äðîâà, êóù³ ìàëèíè 2 ðàçà ðîäÿòü. 096-717-97-88
  Êèëèì 2 õ 3 ì., ñ³òêà ðÿáèöÿ 12 ì. á/ó, êð³ñëî 
ðîçêëàäíå á/ó, êîíòåéíåð 5 ò., êîìïþòåð, ïðèíòåð. 
098-993-35-42
  Êîáèëó ðîáî÷ó. 098-651-02-83, 096-363-92-80
  Êîçî÷êà. 067-756-06-27
  Êîëþí äëÿ äðîâ åëåêòðè÷íèé, ìîòî-òðàêòîð 
ôîðòå 20 ë., íîâèé. 068-683-81-70, 093-563-81-40
  Êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ, 60 êâ.ì., â öåíòð³. 008-
519-98-24
  Êîìï’þòåð ïðîö. Intel-CoreI -3 3.8 Ããö + 4 ãáò. 
ÎÇÓ + ÑÑÄ 128 Ãáò., â³äåî âìîíòîâàíå â ïðîö., ÁÏ 
Cooler Master 450 Âò + DVD-RW + ìîí³òîð Ñàìñóíã 
4 000 ãðí. 096-797-90-53
  Êîìïþòåð, êîëîíêè 2 õ 18 W (Sven), òåëåâ³çîðè, 6 
Àéôîí, àâòî-ìàãí³òîëè, ìàãí³òîëè, êîìïðåñîð, ë³æêî-
ìàíåæ,äèòÿ÷èé â³çîê, êîëîíêè 2 õ 100 W, ïåðôîðàòîð 
íîâèé, ïàÿëüíà ëàìïà. 093-140-74-34
  Êîíÿêà. 097-193-57-10 Ìàøà
  Êîðìîâèé áóðÿê, ìîæëèâà äîñòàâêà ñ.Òèòóñ³âêà. 
097-354-76-54
  Êîðìîâèé áóðÿê. 063-152-73-96
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-712-96-71
  Êîðìîâèé òà ñòîëîâèé áóðÿê. 063-275-28-15
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 063-533-06-96
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 067-855-28-35
  Êîðîâà ò³ëüíà 2 òåëÿì. 063-174-01-32, 097-693-
09-24
  Êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. ç 5-ì òåëÿì. 097-833-78-14 
Ñâ³òëàíà
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 6 òåëÿì, ò³ëüíà 8 ì³ñ., 
ñ.Á³ëèë³âêà Ðóæèíñüêèé ð-í. 097-193-57-10 Ìàøà
  Êîðîâà, íåäîðîãî. 097-906-39-19
  Êð³ëü ìîëîäèé ³ êðîëèöÿ âàã³òíà íà ðîçâ³ä. 068-
753-34-61
  Êðîë³ 3-õ ì³ñ. ñ.²âàíê³âö³. 093-998-07-40
  Êóêóðóäçà 35 ãðí./â³äðî, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà 
Îðøà. 097-436-73-95
  Êóëüòèâàòîð Ò-40, ÌÒÇ, êîñ³ëêà Ïîëüñüêà 
ñ³ãìåíòíà, ñèä³ííÿ ÌÒÇ ³ äâà ñêàòè ÌÒÇ ïåðåäí³. 
068-025-47-76
  Êóõíÿ íîâà 4 ì., êëàñèêà, êðåìîâîãî êîëüîðó ç 
÷îðíîþ ïàòèíîþ. 067-106-32-41
  Ëþöåðíà, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-762-82-81
  Ìåáåëü øê³ðÿíà íà äåðåâ’ÿí³é îñíîâ³, 2 äèâàíà + 
2 êð³ñëî. 063-622-64-98
  Ìåáë³ á/ó øàôà â ãàðíîìó ñòàí³ òà ïèñüìîâèé 
ñò³ë, íåäîðîãî. 063-736-46-77
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, 
äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåáë³ ó â³òàëüíþ òà ñïàëüíó ê³ìíàòè, êèëèìè ð. 

2.5 õ 1.8 òà 1.5 õ 2 ì., òåëåâ³çîð, ïèëîñîñ. 098-564-
57-58, 063-372-03-39
  Ìåä, äåøåâî. 067-198-70-95, 063-645-62-28
  Ì³íåðàëüí³ äîáðèâà ³ìïîðòí³. 093-050-15-50
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À, òåëåâ³çîð 
Ñàìñóíã 21« ñòàðîãî çðàçêà. 097-691-24-53
  Ìîëîäíÿê íóòð³é. 093-020-23-05
  Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì. 2 
õ 2.4, ïðóò 12, 20, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, ³íâàë³äíà 
êîëÿñêà. 093-031-24-52
  Íàñ³ííÿ ÿðî¿ ïøåíèö³, íàñ³ííÿ óëüòðà ðàííüî¿ ñî¿. 
096-303-62-23
  Íîâ³ ïàðèêè, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, áàíêè 0.5 
ë., âàçîíè Àëîº. 2-12-24, 093-884-86-66
  Ïëèòêà ãëàçóðîâàíà 15 õ 15 ð³çíîêîëüîðîâà. 097-
307-52-09, 073-060-52-42
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé ç ïåðåäïëóæí³êîì äî ìàëîãî 
òðàêòîðà. 098-826-20-26, 063-774-02-91
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñè, ïîðîñÿ 160 
êã. 096-443-42-39
  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45 ó ãàðíîìó ñòàí³ 2 200 ãðí. 
098-542-94-77, 093-998-06-58
  Ïðè÷³ï àâòîìîá³ëüíèé. 068-170-47-89 
  Ïøåíèöÿ ôóðàæíà íà ìóêó. 097-577-26-86
  Ïøåíèöÿ. 097-515-55-87
  Ñâèí³ òóøêîþ 098-826-21-02
  Ñåðâ³ç ñòîëîâèé íà 6 ïåðñîí ðàäÿíñüêèé, òàð³ëêè 
íàð³çí³ òà çàêóñî÷í³, íàá³ð âåäåëîê òà ëîæîê 6 
ïåðñîí ïîñåðåáðÿí³. 093-849-93-36
  Ñ³íî - ëþöåðíè ñ.²âàíê³âö³. 093-998-07-40
  Ñò³ë êîìïþòåðíî - ïèñüìîâèé â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 
áðóñ õâ. 10 õ 10 4 ì. 20 øò., íåäîðîãî, ùèòè ³ç æåñò³ 
â 40 óãîëêó 2.9 õ 1.40 2 øò., êàñòðþëÿ àëþì. 20 ë. 
063-736-47-19
  Òåëåâ³çîð, ñò³íêà, ñïàëüíÿ á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 
093-631-89-49
  Òåëèö³ ò³ëüí³ 2 øò. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 096-772-
01-94
  Òåëèöÿ 10 ì³ñ. ÷îðíî-ðÿáà, äîáðî¿ ïîðîäè. 068-
619-18-65
  Òåëè÷êà 1 ì³ñ. â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè, ì.Êîçÿòèí, 
êîðìîâ³ áóðÿêè íåäîðîãî. 097-873-36-62
  Òåëÿ 2 ì³ñÿö³. 096-399-09-40
  Òþêè ìàë³ ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 096-762-82-24
  Òþêè ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 098-587-31-69, 
067-429-73-29
  Òþêè, ìîðêâà, áóðÿê ñòîëîâèé. 093-786-42-06, 
067-929-72-46
  Ó÷àñòîê 0.6 ãà á³ëÿ âîäîéìè ð.Äåñåíêà, ãàç, 
åëåêòðîåíåðã³ÿ, âîäà, ñ.Ñàìãîðîäîê. 097-018-58-48
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà äîâæ. 1.65, øèð. 0.95 ì. 
097-656-56-02
  Õîëîäèëüíèê «Äí³ïðî-2», òåëåâ³çîð êîë. LG 
âåëèêèé, 3-õ ñòâîð÷àòà ïîë. øàôà, ïîë. ñò³ë, 
ïîë³ðîâà ñò³íêà, ïðàëüíà ìàøèíêà «Ëèá³äü», 3 
êèëèìè âåëèê³. 073-003-80-10
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé â ãàðíîìó ñòàí³. 096-
300-34-34
  Õîëîäèëüíèê Àëüïàð³, äâåð³ ç ÄÑÏ 2 õ 60, ÄÂÄ, 

реКлама та оголошенняробота та оголошення

Продам меблі для торгівлі: вітри-
ни, шафи, тумби. 063-616-83-08, 

098-267-01-61

Продам цуценят Хаскі (Елітні), 
голубоокі. 

067-757-89-25, 093-092-40-04

робота
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 300 - 450 грн./
доба + компенсація за харчування, м.Козятин 
вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-
34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 066-
151-19-12
На роботу потрібен перукар - універсал. 097-
560-54-33
Швейна фабрика по вул.Довженка 20Б, 
запрошує на роботу технолога. 050-444-
36-15
Потрібен копач ям на кладовище, не питу-
щий. 093-942-17-87, 096-983-27-99
В продовольчий магазин потрібен продавець 
з\п гідна. 098-573-99-92, 093-596-40-46
Потрібні охоронники подобово м.Вінниця, 
охорона заводу. 068-941-31-02
Охорона, м.Вінниця, денні, нічні, цілодобові 
пости 096-785-59-74
Охорона. Вахта. Проживання, проїзд безкош-
товно 099-739-11-80,096-785-59-74
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується: Продавець зі знанням ПК- Ку-
хар. День ніч 48 год. Заробітня плата 7500-
8000 з податками. 067-430-02-80
На роботу в їдальню "5 зірок" запрошується: 
Кухар, Продавець. Заробітня плата 7500-
8000 з податками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується: Оператор-касир, Продавець, 
Різноробочий, Працівник торговельного 
залу. Ми гарантуємо: З/п 5500-9000 грн (з 
податками). Компенсація харчування. 067-
430-02-80
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ремонт, послуги
Всі види ремонтних робіт 063-754-61-77 
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25
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êë³òêà äëÿ øèíøèëè òà ïàïóãè, âñå â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Õîëîäèëüíèê â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-
234-29-75
  Õîëîäèëüíèê Í³ìåöüêèé Simens 2-õ êàìåðíèé 3 
500 ãðí. â ³äåàë. ñòàí³, 2 äåðåâÿí³ äèâàíà ³ ñòîëèê, 
ìåáë³ äëÿ ñàäó 850 ãðí., áî÷êè õàð÷îâ³ ïëàñòèêîâ³ 270 
ë. íîâ³ ïî 650 ãðí. 073-424-19-43
  Öèðêóëÿðêà, ñ³íî äåøåâî, áàíêè 3-õ ë. ïî 13 ãðí. 
067-368-56-14, 2-23-74
  ×àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-82
  Øïàëè çàë³çîáåòîíí³, áðóñ äåðåâÿíèé 180 õ 100 
(4.5 ì.), 100 õ 100 (4 ì.), äîøêà 50 õ 150 (4 ì.). 063-
152-73-96
  Ùåïè: ÿáëóíÿ, ãðóøà, ÷åðåøíÿ, êóù³ ºæåâèêè. 
067-151-26-11, 063-776-65-12
  ß÷ì³íü íàñ³íüîâèé ²-²² ðåïðîäóêö³¿. 097-577-26-86
 Òþêè ÿ÷ì³íí³. 096-644-40-68
 Äðîâà òâåðÄèõ ïîð³Ä ç Äîñòàâêîþ, íåÄîðîãî. 063-
960-26-33
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ

  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., 38 êâ. ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-704-31-57

  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-
97, 063-257-35-08
  1-ê³ìí. êâ., 2/5 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 103à ì.Êîçÿòèí, 
ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á, ñàðàé. 067-329-31-07, 
067-658-48-16
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ. â õîðîøîìó ñòàí³, 
ïîðÿä àïòåêà ö³ëîäîáîâà, àâòîáóñíà çóïèíêà, òîðã.
öåíòð, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, º çàñò³êëåíèé áàëêîí, 
ïðîñòîðà êëàäîâêà. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., ñìò.Çàë³çíè÷íå âóë.Äðóæáè 61À, êâ.3. 
068-436-37-85 Îëüãà, 068-308-06-03
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí.êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-159-89-56
  2-õ ê³ì. êâ., öåíòð, 5-òèé ïîâ., 46,5 êâ. ì. 063-155-
26-92, 063-748-23-55
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, áåç ðåìîíòó, 1 ïîâ., âóë.
Â³íí³÷åíêà 60 êâ.1. 093-998-06-81, 097-881-29-03
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 9. 097-

067-90-85 ç 16:00 äî 19:00
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Â³ííèöÿ â Íîâîáóäîâ³, 12 500 ãðí./
êâ.ì. 097-352-95-36, 063-286-35-15
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 á³ëÿ 
3 øêîëè, 54 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º 
ï³äâàë îáëàäíàíèé ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé, ³íä. 
îïàëåííÿ (êîòåë «Áåðåòà»), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 
067-592-82-54 Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, 2 ïîâ., 45 êâ.ì., âìîíòîâàíà 
êóõíÿ 7.3 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, íîâèé 
áàëêîí, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò. 096-213-33-39, 063-
131-86-02
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 1 ïîâ. 093-563-75-57
  3-õ ê³ìí. êâ. 3/9, öåíòð, ðåìîíò, ìåáë³. 093-704-
31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ., öåíòð, ºâðîðåìîíò, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, ìåáë³, óòåïëåíà. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, 60 
êâ.ì., òåïëà, íå êóòîâà, ³íä. îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé 
ðåìîíò, 2 áàëêîíà, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 063-
255-21-63, 096-451-95-94
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ. 067-940-41-22, 063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, 4 ïîâ., ë³÷èëüíèêè 
íà ãàç, âîäó. 096-555-73-71
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 
067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-
18, 073-463-34-76
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà áóä³âëÿìè òà 
ìåáëÿìè. 063-879-11-07
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 

209 êâ..ì. æèòëîâà 101.6 êâ.ì. çåìåëüíà ä³ë-êà 16,6 
ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà ÷è îáì³í íà 1-2-õ 
ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-0186-181, 067-58-36-894                                                                          
+
  Áóäèíîê 59.4 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Öåíòðàëüíà, 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 
15 ñîò. çåìë³ âèõîäÿòü äî ñòàâó. 096-215-55-79
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ, íå ãàçèô³êîâàíèé, 
ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-617-07-47
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., 18 ñîò. ãîðîäó, âñ³ çðó÷íîñò³, 
³íòåðíåò, ñàä, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 2 âõîäè, ð-í 
âóë.².Ôðàíêà, Ëîìîíîñîâà 15. 096-314-53-68
  Áóäèíîê 8 õ 9 ç ìàíñàðäîþ, âóë.Øåïòèöüêîãî 
(îñòàííÿ â íàïðÿìêó íà Â³ííèöþ), âñ³ çðó÷íîñò³, 
ä³ëÿíêà 9 ñîò. îãîðîäæåíà., äåðåâà, âèíîãðàä. 067-
587-91-62
  Áóäèíîê 90 êâ. ì., ïîðó÷ ç öåíòðîì, 4 øêîëà, ³íä. 
îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé. 093-704-31-57
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 067-783-63-17
  Áóäèíîê â Êîçÿòèí³ â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.×åõîâà, 
ð.6 õ 9 ì., çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., º êðèíèöÿ, 
ãàðàæ äëÿ àâòî, ïîãð³á, â áóäèíêó ãàç, âîäà, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, â³ä âëàñíèêà. 097-523-09-50
  Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
âîäà, ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. 
çåìë³, ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ 
îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³ äåðåâà, íà îêîëèö³ ì³ñòà. 
063-026-75-03
  Áóäèíîê â ð-í³ 3 øêîëè ç ðåìîíòîì, ìåáëÿìè, 
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò.. 093-704-31-57
  Áóäèíîê âåëèêèé 90 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
êîìóí³êàö³ÿìè, ó÷àñòîê 14 ñîò., çðó÷íå ì³ñöå 
ðîçòàøóâàííÿ. 097-304-05-98, 063-942-67-86
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. 
çåìë³, ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ. 067-368-56-14, 2-23-74

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам будинок с.Сокілець, заг. пло-
ща 79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, 

госп. будівлі. 096-177-84-84

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Поліція працює в посиленому режимі
Набули чинності законодавчі зміни щодо адміністративної та кримінальної відповідальності 

за порушення карантинних заходів. Поліцейські контролюватимуть забезпечення діючих об-
межень для недопущення поширення спалахів інфекції. 

– Правопорушники, які своїми діями наражатимуть на небезпеку інших громадян, нести-
муть адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до Закону.

Прошу вас з розумінням та відповідальністю поставитись до виконання обмежень, адже 
від вашої правосвідомості напряму залежить життя і здоров’я людей, – каже начальник 
козятинського відділення поліції Роман Андрущак.

Якщо ви почуваєтеся погано - негайно дзвоніть медикам за номером 103 або в поліцію 
на спецлінію 102. Поліцейські працюють в посиленому режимі. Дільничні офіцери та праців-
ники секторів реагування патрульної поліції здійснюватимуть обхід місць проживання людей 
похилого віку, людей з інвалідністю, аби встановити, хто потребує соціального патронажу. 

– Ми готові надати допомогу тим, хто її потребуватиме – доставити за необхідності їжу 
та ліки, викликати лікарів, — каже Роман Андрущак.

Також поліцейські охоронятимуть місця обсервації та території медичних закладів, у які 
поміщатимуть пацієнтів із захворюванням чи підозрою на коронавірус, супроводжуватимуть 
медичний спецтранспорт під час транспортування хворих. 

Продам Ячмінь посівний "Командор" 
1 т.- 5 т. грн  067-789-97-76
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  Áóäèíîê âóë.Ãîí÷àðîâà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³, çàã. ïëîùà 110 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 
16 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïîðó÷ øêîëà, 
ìàãàçèí òà àâòîáóñíà çóïèíêà. 096-932-45-12, 
097-753-65-54
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ó÷àñòîê 15 ñîò., º 
ãàç, ñàðàé, ïîãð³á. 096-394-91-37
  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115, ç 2-õ ïîëîâèí, º äâà 
îêðåì³ âõîäè, çàã. ïëîùà 123.5 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, 
ë³òíÿ êóõíÿ. 067-565-78-48, 063-804-94-80 Êàòÿ
  Áóäèíîê ãàç. 3 ê³ìíàòè, êîòåë Âàéëàíò, 
çðîáëåíî ºâðî-ðåìîíò, ïðîâåäåíà âîäà, âàííà, 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðàæ, æåñòü çàáîð. 093-
937-65-00, 093-153-91-14
  Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³ âóë.Íîâèé ñâ³ò, ñàðàé, 
ïîãð³á. 096-841-03-16, 099-198-85-06
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç âóë.Øåâ÷åíêà 13, 
çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³. 098-499-08-59
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ïèêîâåöü, çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-
645-76-34
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, 
ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 
093-920-65-29, 097-431-23-07, 097-056-19-78
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Ìàõí³âêà, º òàêîæ ï³÷íå 
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ òà ãîñï. áóä³âë³. 097-
004-12-68
  Áóäèíîê ãàç., ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä 1 ãà, 
ñ.Ðóáàíêà Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 067-391-47-14, 073-

428-52-14
  Áóäèíîê ãîñï. áóä³âë³, ñ.Âåðíèãîðîäîê â öåíòð³, 
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, 83 êâ.ì., çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 068-346-54-35
  Áóäèíîê æèëèé íåçàê³í÷åíèé ñ.²âàíê³âö³ öåíòð 
ñåëà, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, õîðîøèé ïîãð³á, 32 ñîò. 
çåìë³, ñàä 097-978-21-88
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, êðèíèöÿ, ñàäèáà 
6 ñîò., âóë.Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-260-
07-59
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â öåíòð³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòð 
âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â Êîçÿòèí³, 
ïëîùà 86.7 êâ.ì., ðåìîíò, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ãàç. êîòåë + òâåðäîïàëåâíèé. 098-111-
08-19
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí  âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç, 
êðèíèöÿ, ïîãî³á, çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 008-476-
07-40, 063-069-64-68
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.².Ìàçåïè, ãàç, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä 0.06 ãà. 067-972-
22-83, 063-606-61-24
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, ãîðîä 7 
ñîò., êëàäîâêà, ïîãð³á, áàíÿ, ãàç, âîäà â áóäèíêó. 
2-12-82
  Áóäèíîê ïðèâàòèç., òåðì³íîâî, º âñ³ çðó÷íîñò³, 
ãàðÿ÷à - õîëîäíà âîäà, òóàëåò â áóäèíêó, âñ³ 
çàáóäîâè, 10 ñîò. ãîðîäà, êðóãîì çàãîðîäæåíî, 
ãàðàæ, ñ.Êîçÿòèí. 073-058-41-21, 097-628-48-13
  Áóäèíîê ïðîâ. Äæåðåëüíà, 8 (Ê³ðîâà). 096-
107-00-47

  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 
ñîò. 063-145-75-11, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 093-
020-22-95, 093-031-24-52
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè íà äâà âõîäà, º ãàç. + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ö/âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ ç ïîãð³áîì, 
ñàðàé. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Ãóð³âö³ ãàç., ãîñï. áóä³âë³ (õë³â, 2 
ïîãð³áà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, äî áóäèíêó ³ ë³òíüî¿ 
êóõí³ ï³äâåäåíà âîäà), 3-õ ôàçíèé ë³÷èëüíèê, 
àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ïîðÿä ñòàâîê. 067-256-
84-59
  Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïî âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. 
ãîðîäà, íåïîäàë³ê ñòàâîê. 063-296-92-18
  Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà 
öåíòðàëüíà, ïîãð³á, ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç óñ³ìà 
ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç., ãàç. íà âóëèö³, 
ãîðîä äî ë³ñó íåäîðîãî. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-
78-63
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öàðñüêå ñåëî), ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 24 ñîò. 063-892-52-68
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 6 õ 12, ãàç. îïàëåííÿ, 2 
ñàðàÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-
103-90-58
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47, çåì. 
ä³ë-êà 17 ñîò. 093-849-93-36
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 0.56 ãà, ñàä, ãîðîä. 073-
217-66-51
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ç ãàçîì. 096-761-11-38

  Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., â 
áóäèíêó ãàç, ñâ³òëî, âñ³ ë³÷èëüíèêè, çðîáëåíà 
íîâà êàíàë³çàö³ÿ, âîäà ç³ ñêâàæèíè, ãàç. 
îïàëåííÿ, º ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, õë³â. 097-302-
85-55
  Áóäèíîê ñ.Ðóáàíêà âóë.Öåíòðàëüíà 17, º 
ïðèáóäîâè 2 ñàðàÿ, ïîãð³á, ñàäîê ìîëîäèé, ãîðîä 
60 ñîò òÿãíåòüñÿ äî ñòàâó, êðèíèöÿ íà äîðîç³, ãàç 
ïî âóëèöÿ. 093-822-90-19, 098-229-45-50
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, 
òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Âîðîøèëîâà 4 (á³ëÿ 
øêîëè), âóëèöÿ àñôàëüòîâàíà, ïî âóëèö³ ãàç, 3 
ê³ìíàòè, êîìîðà, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàäîê, ãîðîä 
ð³âíèé, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 068-692-87-15, 095-
919-71-67
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. ïðèâàòèç., ãàðàæ, 
ñàðàé, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò 
ãîñóäàðñâò. 068-271-40-31, 2-85-33
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³êíà 
åíåðãîçáåð³ãàþ÷³, â áóäèíêó âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, 
òóàëåò, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, 12 ñîò., ñàäîê, îãîðîæà. 067-409-35-37
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ïèðîãîâà 
4, 75 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 4 ê³ìíàòè, 
ãîñï. áóä³âë³, 9 ñîò. ãîðîäó,  ïîðó÷ çóïèíêà 
àâòîáóñà ¹2, àáî îáì³í íà êâàðòèðó, ðîçãëÿíó 
âñ³ âàð³àíòè. 093-753-73-25 
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó ç áóäèíî÷êîì, ïîãð³á. 063-
321-98-56, 068-430-24-77
  Äà÷íà ä³ëÿíêà ç áóäèíêîì íà Ïëàíîâîìó. 097-
307-52-09, 073-060-52-42
  Çåì. ó÷àñòîê ðàçîì 70 ñîò., áóäèíîê, ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 
íåäîðîãî. 095-808-54-65
  Êàðòîïëÿ íàñ³ííºâà 2-¿ ðåïðîäóêö³¿ ³ç 
ñïåö³àë³çîâàíîãî ãîñïîäàðñòâà í³ìåöüêî¿ òà 
ãîëëàíäñüêî¿ ñåëåêö³¿ íîâèõ ðàíí³õ, ñåðåäíüî-

ðàíí³õ òà ñåðåäí³õ ñîðò³â. 093-411-27-92, 098-
026-42-45
  Ê³ìíàòà æèëà ³ç ôóíäàìåíòîì íà çàáóäîâó, äëÿ 
òèõ õòî áàæàº äîáóäîâè. 063-026-74-92
  Ìàãàçèí öåíòð 120 êâ. ì..093-704-31-57
  Íåçàê³í÷åíà êîðîáêà 15 ñîò., Ïîëå ×óäåñ, º 
ñêâàæèíà. 098-918-03-39
  Ï³â áóäèíêó (êâàðòèðà), ð-í ÐÅÑà, òåïëèé ç 
ðÿêóøíÿêà, îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå òà ï³÷íå, âîäà ç 
ñêâàæèíè. 096-082-87-28
  Ï³â áóäèíêó öåãëÿíèé, ì.Êîçÿòèí, âóë. Ñ³êîðñüêîãî 
(×àïàºâà), ïëîùà 55 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, 
ãàç. + ï³÷íå, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ â áóäèíêó, áåç 
ðåìîíòó, ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-712-
35-52
  ×àñòèíà áóäèíêó çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, 
ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êóõíÿ, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, 4 
ñîò. ãîðîäà, ñàðàé, ï³äâàë, ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñíà 
çóïèíêà. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  ×àñòèíà áóäèíêó ïëîùà 55.7 êâ.ì., âóë.Ãîðüêîãî 
8/2 (á³ëÿ 3 øêîëè), ³íä. îïàëåííÿ, âîäà, òóàëåò ç 
âàííîþ, 2 ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 093-091-65-
42, 097-642-08-12

 Áóäèíîê ãëèíÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, çåì. ä³ë-êà 
7 ñîò., ôðóêòîâ³ äåðåâà. 093-704-31-57
 ÁóÄèíîê âóë.ss.ÌóÄðîãî (Ùîðñà) ð-í ïðÁ, ãàç, 
âîÄà ãàðÿ÷à, õîëîÄíà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³Á, 
êðèíèöÿ, òåðÌ³íîâî. 093-760-83-32

  аВтомото
  Ford Mondeo 2005 ð.â., óí³âåðñàë, ó ãàðíîìó 
ñòàí³, 2.0 ë. äèçåëü, íîâà ðåçèíà çèìîâà, õîäîâà 
íîâà, ÷èñòèé ³ îõàéíèé ñàëîí, ìóëüòè-ðóëü, ïîâíèé 
åë. ïàêåò, êë³ìàò, ÿê³ñíà àóä³î ñèñòåìà. 098-999-
98-73
  RENO-25 1986 ð.â., òåðì³íîâî. 063-776-65-12
  Àóä³ 100 (Ñ4), 1992 ð.â., 2.4 äèçåëü, êîë³ð 
÷åðâîíèé. 063-058-78-88
  ÂÀÇ 2105 î.ä. 1.300, 1990 ð.â., êîë³ð ãîëóáèé, 
áåíçèí - ãàç íå âïèñàíèé. 063-112-72-59
  ÂÀÇ 21098 1990 ð.â., î.ä. 1.499, êîë³ð áåæåâèé, 
ÊÏ 5 ñò., ãàç (âïèñàíèé) -áåíçèí , ïåðåêóïàì íå 
òóðáóâàòè. 063-744-10-08
  ÂÀÇ 21099 äîáðèé ñòàí, 2002 ð.â., êîë³ð ñèí³é, 
òèòàíè, íîâà ðåçèíà, íåäîðîãî. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., áåíçèí, 1.6 ë., â õîðîøîìó 
ñòàí³. 093-279-47-80 Ñàøà
  Ãàçåëü ïàñ. 14 ì³ñöü, 2006 ð.â., 132 òèñ.êì., á³ëà, 
âèñîêà êðèøà. 067-986-43-19
  Äâåð³, êàïîò, ïðóæèíè, áàìïåðà, áðèçãîâèê ë³âèé 
äî ÂÀÇ 2104, êðèëî çàäíº òà êóçîâ äî ÂÀÇ2102, â 
çáîð³ íà êîëåñàõ. 063-698-73-05
  Äæèë³ ÑÊ 2007 ð.â., 1.5 äâ., ãàç.áåíçèí, ÷îðíà, 
òèòàíîâ³ äèñêè, íåäîðîãî. 093-095-17-57, 096-737-
40-40
  Êîìáàéí Åí³ñåé 1200, äèñêîâà áîðîíà ÁÄÒ-3. 
097-515-55-87
  Êîìáàéí Êëàññ Êîíñóë 3 ì. æàòêà, ç ðàïñîâà 
æàòêà. 097-577-26-86
  Ìîòîáëîê 6 ë.ñ., ãðóíòîçàöåïè, êîïà÷êà, ôðåçà, 
ïëóã. 098-719-48-06, 098-651-43-32
  Ìîòî-òðàêòîð ÑÊÀÓÒ Ò-25 + ôðåçà, 
êàðòîïëåñàäæàëêà 2-õ ðÿäíà, êàðòîïëåêîïàëêà 

ãðîõîòíà 1-íî ðÿäíà, ï³äãîðòà÷ 2-õ ðÿäíèé - 70 000 
ãðí. 093-037-92-48
  Ðåíî Êåíãî 2004 ð.â., á³ëèé. 093-146-28-42 Â³êòîð
  Ðåíî Ñöåí³ê 1.8, ãàç-áåíçèí, 2002 ð.â., ñâ³æî 
ïðèãíàíèé. 063-784-42-68
  Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ 1981 ð.â., â ðîáî÷îìó ñòàí³, âñå 
ïðàöþº áåç íàð³êàíü, äî òðàêòîðà éäå 2-õ êîðïóñíèé 
ïëóã òà êîâø íà çàäíþ íàâ³ñíó 90 000 ãðí. 097-684-
00-86
 Òðàêòîð Êóáîòà 280 32 ê.ñ. + ôðåçà. 097-577-
26-86
 âàç 2109 «Áàëòèêà» 1998 ð.â., ³íæåêòîð, 1.5 ë., 
êîë³ð çåëåíèé, ö/ç, ñèãíàë., êîíÄèö³îíåð, ïîÄóøêè 
Áåçïåêè, â ãàðíîÌó ñòàí³, âêëàÄåíü íå ïîòðåÁóº. 093-
925-92-46, 067-760-75-44

  КуплЮ

  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 063-665-43-50
  Áàëîíè êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, åë. 
äâèãóíè. 067-456-66-51
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.
íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, 
çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-
793-55-95
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, 
÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
  Äà÷ó, êóïëþ, â³çìó â îðåíäó, ïðèéìó â äàð, â ð-í³ 
Êîðäèø³âêè. 063-260-10-78, 097-264-46-82
  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó. 063-577-34-78
  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó. 067-159-28-54
  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà 
áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-
55-95
  Íåðîáî÷³ áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, ìîòîáëîêè , 
ìëèíè (ìîæíà ðîçêîìïëåêòîâàí³), åë.äâèãóíè â³ä 2 
äî 6 ÊâÒ, ìàëîãî ìîòîáëîêà àáî ìîòîêóëüòèâàòîðà, 
ðåçèíó R15 185 õ 65 ë³òíþ àáî 185 õ 70 õ 14 ë³òíþ. 
068-216-34-20
  Ï³ð’ÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ðàäÿíñüê³ 
òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè. 097-529-10-20
  Ðàä³î-äåòàë³, ïëàòè â³ä ð³çíèõ åë.ïðèëàä³â, 

ïðèñòðî¿, àíòèêâàð³àò, ìîíåòè, áàíêíîòè ³ ò.ä. 093-
819-75-83

  мінЯЮ
  Áóäèíîê 90 êâ.ì. íà 2-õ ê³ìí. àáî 3-õ ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³. 097-304-05-98, 063-942-67-86

  ріЗне

  Â³ääàì 3-õ ìàñòíó ä³â÷èíêó ó äîáð³ ðóêè, â³ê 
5 ì³ñ., ñïðèòíà é ïðèâ÷åíà äî ãîðøêà, ¿ñòü óñå, 
ñòåðèë³çàö³þ ïî â³êó ãàðàíòóþ. 063-784-17-02
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê òà ïîñâ³ä÷åííÿ 
ÓÁÄ íà ³ì’ÿ Ôåäîðóê Ðîìàí Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí, ç³ 
óñïàäêóâàííÿ æèòëà, îñâ³òà ìåäè÷íà. 067-812-
94-73
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³, 
ïðèáèðàëüíèö³ òà ³íøå. 067-192-67-78, 063-238-
23-61
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. â ì.Â³ííèöÿ (ð-í Âîäîêàíàëà). 
093-849-93-36
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ñ³ì’¿ àáî 2-ì õëîïöÿì áåç 
øê³äëèâèõ çâè÷îê, ð-í 3 øêîëè.  063-154-64-55
  Çäàì áóäèíîê ãàðÿ÷à âîäà, òóàëåò, âàííà. 063-
065-45-94
  Çäàì â áóäèíêó 1 ê³ìíàòó 21 êâ.ì., òóàëåò, âàííà, 
ãàç, âîäà, Wi-Fi. 063-065-45-94
  Çäàì â îðåíäó êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ 60 êâ.ì., 
â öåíòð³. 098-116-16-17
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, á³çíåñ, 
75 êâ.ì. òà 35 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61À. 096-
555-73-71
  Çäàì êâàðòèðó â öåíòð³. 096-399-09-40
  Çäàì ê³ìíàòó â áóäèíêó 21 êâ.ì., òóàëåò, âàííà, 
ãàðÿ÷à âîäà. 096-935-12-47
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, á³ëÿ öåíòðà. 093-892-
27-23
  Øóêàºìî äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ì.Êîçÿòèí. 
097-300-31-13

Шукаю репетитора з математи-
ки, для дитини 6 років, на постійній 

основі. 097-830-01-77

Здам в оренду приміщення 65 кв.м., 
під офіс, магазин, центр міста. 

067-252-69-68Куплю ваше авто в будь - якому тех-
нічному стані, на ходу, не на ходу, 

після ДТП і пожежі, нерозмитнене. 
098-690-57-56, 063-458-95-20
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в’яЧеслав ГонЧарук

Семикласниця школи №1 прийшла 
в другу школу на чергове тренування. 
Разом з нею був її тренер Володимир 
Шульга. Вони готувалися до змагань на 
чемпіонаті України, і відпрацьовували 
скриту подачу та точне попадання те-
нісної кулі в різні точки ігрового столу.

– Суперниці пристосовуються до будь-
якої, навіть «крученої» подачі, – каже тре-
нер. – Тому подач в арсеналі Інни повинно 
бути декілька, в тому числі й замаскована.

У ході знайомства з тенісисткою вияви-
лось, що Інна про великий теніс не мріяла. 
У неї був природний дар до мистецтва 
в області малювання та вокалу. Вона з 
успіхом займалася в музичній школі. За-
няття тенісом вона деякий час сприймала 
як спортивну розвагу. Та коли в неї по-
чало багато чого виходити, дівчина до 
своїх природних талантів додала теніс і 
не розлучається з ним. Про своє життя-
буття тенісистка могла розповісти багато, 
але попереду в школярки ще було 15 не 
зіграних партій. Спортсменку відпустили 
до тенісного столу. Її суперниками були 
тренер та товариш по команді Сергій.

— З нею дуже легко працювати, вона 
на тренуваннях така ж відповідальна, 
як на найбільш престижних змаганнях, 

– каже наставник про свою підопічну.
Щ о б  б і л ь ш е  д і з н а т и с ь  п р о 

п е р с п е к т и в н у  с п о р т с м е н -
ку, ми поспілкувалися з ї ї  мамою. 

– Інна сумлінно готувалася до зма-
гань рівня чемпіонату України. Тільки ці 
змагання в зв’язку з карантином скорі-

ше за все перенесуть. Шкода, – каже 
мама дівчини пані Наталя. – У неї є ба-
гато інших захоплень. А головним  іде-
ологом її занять є старший брат Ілля. 

З а  с лов ами  матер і ,  брат  з  с е -
с трою найкращі  друз і ,  т а лановит і 
спортсмени та сучасні мандрівники. 

спорт

ГОРОСКОП
з 19.03 по 25.03
овен 
Овнам варто звернути увагу на час, який 
біжить надто швидко. Розплануйте свій 
тиждень так, щоб встигнути і попрацювати, 

і відпочити. Зорі радять зосередити увагу не лише 
на лінивому лежанні на дивані, а й на творчості. 
Зараз ідеальний період для саморозвитку та успіху.

тельЦі 
У Тельців новий тиждень березня буде 
доволі нетиповим, але це не означає, що 
варто засмучуватись та дратуватись. Збе-

рігайте спокій та гарний настрій, адже ви можете 
значно більше, аніж припускаєте.

близнюки 
Близнюкам варто знайти щось, що буде 
урівноважувати їхній запал. Мало хто 
витримає ваші перепади настрою, адже ви 

здатні перевернути все з ніг на голову.
рак 
 У Раків попереду доволі спокійний та пози-
тивний тиждень. Щоправда, такий лінивий 
темп життя може надто вас розслабити, 

тому знайдіть собі заняття до душі. Це дозволить  
тримати настрій на рівні.

лев 
Левів чекає насичений тиждень, тож 
потрібно докласти зусиль, щоб втілити 
у реальність всі плани. Якщо ж ви ще не 

вигадали собі креативних завдань, то саме час. 
Звісно ж, без фанатизму та надмірної активності.

діва
Дівам цього тижня варто звернути увагу 
на своє самопочуття, адже доволі часто ви 
ним нехтуєте. Спершу розв'язуйте власні 

проблеми, а тоді вже беріться допомагати іншим. 
Ваша доброта не завжди виправдана. 

терези 
Терезам нового весняного тижня також 
потрібно потурбуватись про своє здоров'я, 

а також про продуктивність. Будьте активнішими та 
візьміться за свій стиль життя. Зараз хороший період 
для позитивних змін. У майбутньому це принесе 
вам чимало крутих бонусів. 

скорпіон 
Скорпіонам зараз пора задуматись про те, 
чи виправдана їхня гординя. Ви справді 

можете бути професіоналом своєї справи, але ваш 
несолодкий характер псує вам майбутнє. Спробуй-
те трішки опуститись на землю та бути добрішими.  

стрілеЦь 
Стрільців очікує насичений, але при-
ємний тиждень. Менше дратуйтесь 
через дурниці та зосереджуйте увагу 

на позитивних моментах. У вашому житті 
є чимало речей, за які варто бути вдячним. 
Також зорі радять приділити більше часу 
близьким.

козеріГ 
Козерогів чекають справжні емоційні гірки, 
тому важливо зберігати спокій та не брати 
близько до серця дрібний негатив. Ви самі 

створюєте собі чимало перепон на шляху до своїх 
мрій, тому не робіть драму на пустому місці, за-
спокойтесь та рухайтесь далі.

водолій
Водоліїв очікує приємний тиждень без 
особливих змін у житті. Займіться своїм 
стилем життя, знайдіть нове хобі чи про-

сто відшукайте собі щось для самоосвіти. Дуже 
хороший період для самореалізації. 

риби 
Рибам цього тижня буде щастити, якщо 
вони будуть менш егоїстичними. Ваші 
близькі бажають вам добра, тому інколи 

можна до них прислухатись. Попереду у вас 
чимало приємних несподіванок.

сеРеДа, 25 БеРеЗНЯ

    - 2 0с    - 2 0с
   + 5 0с    + 2 0с

вівторок, 24 березня

   - 3 0с    - 4 0с
   + 3 0с       0 0с

понеділок, 23 березня

  - 3  0с      - 4 0с
  + 2 0с      + 1 0с

суБОТа, 21 БеРеЗНЯ

  + 3  0с    + 3 0с
  + 5 0с     + 4 0с

П'ЯТНицЯ, 20 БеРеЗНЯ

    + 8 0с    + 5 0с
    + 11 0с  + 4 0с

неділя, 22 БеРеЗНЯ

     0 0с    - 5 0с
     0 0с    - 1 0с

чеТВеР, 19 БеРеЗНЯ

   + 2 0с      +  4 0с
  + 17 0с    + 12 0с

Погода у Козятині 

інна Гречана представлятиме козятин на чемпіонаті україни з настільного 
тенісу. Семикласницю ми зустріли під час тренування

за роботою. Минулого тижня в школі №2 мали відбутися збори товариства «Клубу 
козятинських рибалок». На їхнє засідання прийшов представник преси. Коли журналіст 
прийшов до школи, в поле зору потрапила школярка, яка володіла тенісною ракеткою як 
зрілий майстер. школяркою була Інна Гречана, яка представлятиме Козятин на чемпіонаті 
України з настільного тенісу

готується До чемПіонату уКраїни


